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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

KAPÁT
FÉNYKÉPEN
SE LÁTOTT

(2. oldal)

KÉK VÉRCSÉK
ÚJRA

ITTHON!
(13. oldal)

ÕZBAK
A TERÍTÉKRE
KÜRTSZÓVAL

(4-5. oldal)

IRÁNYTÛ
A korábbi századokban meghatározó
szerepet töltött be a vallás és az egyház
az emberek életében, elképzelhetetlen
volt, hogy valaki ne legyen megkeresz-
telve, ne járjon templomba. Ma nincs
rosszalló fejcsóválás és szigorú elvárás a
társadalom részérõl e téren – egyéni
döntés függvénye a felekezeti hovatarto-
zás, gyülekezeti, hitbéli aktivitás. A
templomok iránti kötõdés mindeközben
szinte mit sem változott. Képeslapok jel-
lemzõ fõszereplõi, turisztikai látványos-
ságok és kiváló tájékozódási pontok.
Gyermekkorom túráin, amikor remény-
telenül kitikkadva alig vártuk, hogy fel-
tûnjön egy falu, ahol vizet, élelmet vehe-
tünk magunkhoz, mindig a templomtor-
nyot kémleltük. S amikor feltûnt a távol-
ban, vagy meghallottuk a harangok sza-
vát, megkönnyebbült ujjongás töltött el
bennünket és újult erõre kapva tettük
meg a visszalévõ kilométereket.
Szeretem a reggeli, déli és esti harang-
kongást, az ég felé mutató toronycsúcs
látványát! Üresnek érezném e nélkül a
mindennapokat. Mert támpont, egyfajta
iránytû, hogy az ég felé fordítva a tekin-
tetünket tisztábban lássunk rá a földi
élet kuszaságaira, és erõt nyerjünk hinni:
semmi sem hiábavaló, borúra derû jön.
„Nem kímélte szent Fiát sem õ nagy sze-
retetében, Kárhozatból hogy kimentsen,
odaadta énértem. Nagy az Isten hû ke-
gyelme, Melynek csodás mélyére, Bár-
mint kutat, nem ér le Az emberi véges el-
me.” (Evangélikus énekeskönyv, 53.
ének)

Hargitai–Kiss Virág

Ínycsiklandó illatok, ragyogóÍnycsiklandó illatok, ragyogó
napsütés, rengeteg ember...napsütés, rengeteg ember...

Egy hétig siratod a tüdõd...Egy hétig siratod a tüdõd...
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõ-testület 9 fõvel tar-
totta augusztus 14-ei soros nyílt ülését.

Dr. Sükösd Tamás polgármester az elõzõ
ülés óta eltelt idõszak eseményeirõl tájé-
koztatta a jelenlévõket bevezetõként: Jú-
nius 18-án a rendelõintézettel szembeni
buszmegálló átadása történt meg. Június
24-én a társulási tanácsnak volt ülése, ahol
költségvetést módosítottunk, illetve a kö-
zösen folytatott mezõgazdasági program
vonatkozásában a fûszerpaprika további
sorsáról, feldolgozásáról, értékesítésérõl
folytattunk egyeztetést, ami most egészen
eredményesnek tûnik. Július 8-án az or-
szággyûlési képviselõ úrral két lehetséges
befektetõvel tárgyaltunk, akik Sárbogár-
dot nézték ki maguknak. Az egyik egy ter-
melõ–elõállító cég, a másik egy mûanyag-
feldolgozó vállalkozás. Július 10-én itt volt
a Kasib Rt. képviselõje, akik a helyi építési
szabályzat, településrendezési terv felül-
vizsgálatát érintõ közbeszerzést nyerték.
Õk készítették 2005-ben is az összes doku-
mentációt, így nem meglepõ, hogy õk tud-
ták a legjobb ajánlatot tenni. Július 14-én
egy egész napos munkaügyi ellenõrzést
kaptunk a közmunka vonatkozásában, egy
rendkívül „kedves”, a tényadatokat teljes
egészében nélkülözõ bejelentés alapján.
Nem tudtam eldönteni, hogy nevetni, vagy
sírni kell-e inkább rajta. A bejelentõ nem
írta alá a sorait, mert „bátor” volt, mint ál-
talában az „ilyenek”. Mindent fotóval le-
dokumentált a két ellenõr, hogy semmi
sem úgy van, ahogy a bejelentõ „tényszerû-
en” leírta. De ezzel eltöltött néhány vezetõ
köztisztviselõ meg jómagam is egy egész
napot. A vízi társulat küldöttgyûlést tar-
tott, ahol megállapítottuk, hogy a társula-
tot életben tudjuk még tartani, így a gaz-
dáknak nem kell az egyébként igen magas
összegû állami hozzájárulást megfizetni,
ugyanakkor sajnos annyi pénze nincs a tár-
sulatnak, hogy az árkok karbantartásába
markánsan be tudjon segíteni. Ennek meg-
felelõen több olyan árkot, amik részben
társulati kezelésben vannak, a közmunka-
program keretében valamennyi település
maga rendez, mert az elsõdleges érde-
künk, hogy a víz elfolyjon. Augusztus 12-
én a korábban tartaléklistára tett ún. víz-
minõség-javító pályázat vonatkozásában
hívtunk létre egy egyeztetést. Hat Fejér
megyei település érintett, abból velünk
együtt öttel akarunk együttmûködni. Itt
volt a Fejérvíz, illetve a közremûködõ
szervezet képviselõje is. Remélem, hogy ez
a pályázat – mely Sárhatvant és Puszta-
egrest érinti, bekerülési költsége pedig 200
millió Ft körül van – a tartaléklistáról elõre
tud lépni és meg tud indulni. A tervezésre
és a mûszaki tartalomra korábban nyer-
tünk már egy pályázatot. Engedélyes ter-
vekkel rendelkezünk.

Gyermekétkeztetés 2 %

A gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjai 2 %-kal emelkednek szeptembertõl.
A bölcsõdében a korábbi 315 Ft/nap he-
lyett 321 Ft/nap, az óvodában 320 Ft/nap
helyett 327 Ft/nap, az iskolában 428 Ft/nap
helyett 437 Ft/nap plusz áfa összeget kell
fizetni.

Hatályon kívül

A települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet
egy részét jogszabályváltozás miatt hatá-
lyon kívül helyezték. A 60 literes edény-
zetre vonatkozó kedvezményrõl ugyanis
felsõbb szintû jogszabály felhatalmazása
nélkül nem rendelkezhet a testület.

Ebrendészeti hozzájárulás 0 Ft

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Az ál-
latvédelmi törvény felhatalmazása alapján
jogszabályt kellett alkotnunk a kedvtelés-
bõl tartott állatok tartásának helyi szabá-
lyairól, illetve az ebrendészeti hozzájáru-
lásról is döntenie kell a képviselõ-testület-
nek. A rendelettervezet az ebrendészeti
hozzájárulás tekintetében 0 Ft-os összeget
tartalmaz – nem kívánjuk a kutyatulajdo-
nosokat ezzel a teherrel sújtani.
Dr. Sükösd: Többen kérdezték, mi talál-
juk-e ki, mekkora terület kell, illetve ho-
gyan lehet megkötni a kutyát. Nem mi ta-
láljuk ki, ez a törvényi szabályozás. A la-
kosság közteherrel való sújtását nem tart-
juk indokoltnak. Különös tekintettel arra,
hogy amikor a chip- illetve az oltási kötele-
zettség és az ebösszeírás szigorodását ta-
pasztaltuk meg, akkor egyértelmûen lát-
szott, hogy a gyepmester dolga is meg-
emelkedett.

Rend a lelke mindennek

A közterületek használatának szabályozá-
sáról és rendjérõl szóló rendelet hatályon
kívül helyezése, új rendelet megalkotása
kapcsán Szilveszterné Nyuli Ilona kérte:
Folyamatosan föl kellene hívni a lakosság
figyelmét arra, hogy tilos szemetelni az ut-
cán és bármely közterületen, és mindenki-
nek magának kell rendben tartania a lakó-
környezetét.
Dr. Sükösd: Teljesen egyetértek; folyama-
tosan küzdünk ezzel a dologgal. Mindenki
elõtt a járdaszakasz illetve az árok rendben
tartása az adott ingatlan tulajdonosának a
dolga. Természetesen, ha valaki idõs, ma-
gatehetetlen, egyedülálló, ha észrevesz-
szük, magunktól is segítünk, de bejelentés-
re minden esetben közremûködünk. De
nem lehet ebbõl sportot ûzni, mert így is
meglehetõsen komoly bel- és külterületet
kell gondoznunk.

Civilek támogatása

Az oktatási és sportbizottság 1.610.000 Ft
felosztásáról határozott. 40.000 Ft szabad
forrásra egy alapítvány, a Központi Óvo-
dát Segítõ Alapítvány nyújtott be támoga-
tási igényt.
Dr. Sükösd: Mivel a kuratóriumban a jegy-
zõ asszony és jómagam is érintettek va-
gyunk, így nem kívánok részt venni a szava-
zásban, és átadom az ülés vezetését az ügy-
rendi bizottság elnökének. Mielõtt valaki
valamilyen bûnös összhangot sejtene, az
alapítvány kuratóriumában régóta benn
vagyunk, még ügyvéd voltam, amikor fel-
kértek. Ez természetesen nem jár semmi-
lyen javadalmazással. És hogy lehessen lát-
ni, hogy ez politikailag teljesen független:
a kuratórium elnöke Szabados Tamás.
Nagyon örülünk annak, hogy az alapítvány
a rendezvényekkel el tud érni bevételeket,
és azokat a céljának megfelelõen folyama-
tosan a központi óvodára fordítja. Javas-
lom, hogy 40.000 Ft támogatási összeget
állapítson meg a képviselõ-testület az ala-
pítvány számára.
A javaslatot elfogadta testület.
Az egyesületek között kiosztott támogatá-
sok összege hamarosan közzétételre kerül
a város honlapján.

Csibészek földön, vízen

A Pusztaegres–Sárhatvan 0158/2 és a
0158/6 hrsz-ú út közforgalom elõli elzárá-
sáról is tárgyalt a testület. A napirendi
pont megszületésének elõzményeirõl dr.
Sükösd beszélt: Sárhatvanon, ahol Sza-
kács Zoliék laknak, van egy földút, ami el-
vezet a Malom-csatornáig, és egy hídon át
a Nádor-csatornáig. Ezt az utat sokan ille-
gális tevékenységre használják. A víz és a
halak gazdája, Lévai Ferenc és kollégái
több alkalommal, egészen elképesztõ idõ-
pontokban is jelezték, hogy ott sem tulaj-
donnal, sem horgászati tevékenységre en-
gedéllyel rendelkezõ, ugyanakkor szép
számmal megjelent személyeket találtak a
helyszínen, akiknek a viselkedése nem volt
mentes az agressziótól. Emiatt folyamatos
rendõrségi beavatkozásra van szükség.
Ezen túlmenõen a mezõgazdálkodók azt
mondják, hogy mivel ezeknek az emberek-
nek a nagy része valószínûleg kapát és
egyéb mezõgazdasági eszközt fényképen
se látott, ezért szorgalmasan mennek át
mindenen, ami haszonnövény és el van
vetve. Ebbõl lett mindenkinek elege. Az
összes földtulajdonnal rendelkezõ aláírta
ezt a kérelmet. Egyeztetést folytattunk a
Fejér Megyei Kormányhivatal vonatkozó
szerveivel. A gazdálkodók kapuval szeret-
nék lezárni az utat, és az összes tulajdonos,
illetve az ott mûtárggyal rendelkezõ Fe-
jérvíz, az önkormányzat, a katasztrófavé-
delem részére kulcsot biztosítanának. Mi
azzal a feltétellel tudjuk csak megadni a
hozzájárulást, ha a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal mûszaki engedélyezési és fo-
gyasztóvédelmi fõosztály közlekedési és
útügyi osztálya hatósági eljárás keretében
hozzájárul.
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Álláspontom szerint önmagában a kére-
lem támogatható, mert ez az egyetlen
olyan terület, ahol kontroll nélkül lehet ki-
jutni ezekre a helyekre, és ezt sajnos na-
gyon sokan törvénybe ütközõ módon ki is
használták.
A testület egyetértett a gazdák kérésével.

Bejelentések
Juhász János: Három gazos árokszakasz-
ról szeretnék szólni. Az egyik az orvosi
rendelõ árka, az önkormányzat sara. A
Szent István úton a hajdani kispékség elõtt
van egy olyan árokszakasz, ahol akácfa-
csihatagok nõnek. A Katona utcában van
egy elhanyagolt árok és egy belsõ udvar. A
volt tulajdonos eltûnt, nem tudom, hány
éve. A menye Csibegép néven irkált éve-
kig, és mindenféle mocskot hintett rám.
Ha abból a hévbõl, amit akkor a mocskoló-
dásra fordított, még õriz valamennyit, ak-
kor pillanatok alatt le tudja kaszálni, és
gyönyörû rendet tud tenni.
Szilveszterné: Májusra ígérted, polgár-
mester úr, hogy a miklósi buszmegálló kör-
nyékén a járdaszakasz helyreállításra ke-
rül.
Dr. Sükösd: Nem értünk még végig a válla-
láson. Csináljuk azt is folyamatosan, sok-
szor jó a lakossági együttmûködés, néha
kicsit döcögõs. Ahogy jön a pénz, ha befe-
jezzük a város déli végének a járdáját, utá-
na erre ugyanúgy figyelünk.
Szilveszterné: Nemsokára kezdõdik az is-
kola, és elsõsorban a gyerekek járnak a
buszmegállóba, az iskolába. Hiába vannak
az árkok kitisztítva, az árkokból származó
hordalékot kirakják az út szélére, a padká-
ra, és ez részben ugyanúgy visszafolyik,
részben nem tud elfolyni az úttestekrõl a
csapadékvíz. Azt gondolom, hogy ezt is
égetõen sürgõs lenne megoldani.
A képviselõ asszony említést tett a padka-
nyesés fontosságáról is.
Dr. Sükösd: Összeszedjük a szemetet, amit
mi vágtunk le, sokszor másét is. Nem min-
dig érünk vele végig. A padkanyesésre nem
fog a mûszaki osztály jelenlévõ képviselõje
sem kötelezettséget vállalni, mert az útépí-
tési részmunkálat, ami nem olcsó. Pályáz-
tunk most is a BM-es pályázat keretén be-

lül útépítésre. Döntés még nem született,
várjuk napi szinten. Amit ott bevállaltunk,
azt meg tudjuk csinálni, és utána a követ-
kezõt lehet ütemezni. Az Árpád utcán és a
Kossuth utca egy rövid, de inkriminált sza-
kaszán végig kellene menni. A Szent Istvá-
non, ha nyerünk a pályázaton, ez a problé-
ma megoldódik.
Szilveszterné: Olyan kérdés érkezett hoz-
zám, hogy miért van a miklósi sportpálya
lezárva. Van-e erre valamilyen megállapo-
dás az üzemeltetõ és a hivatal között?
Vannak korombeli kislányok, akik évek
óta ott szoktak futni; õk nyilván nem tesz-
nek kárt, de nem jutnak be a sportpályára.
Dr. Sükösd: Egyeztetett idõpontban bejut-
nak. A Magyar Labdarúgó Szövetség a li-
cencadásnál kötelezõvé tette, hogy be le-
gyen folyamatos kerítéssel kerítve és a pá-
lya is zárható legyen.
Szilveszterné: Komoly problémát látok fõ-
leg a sárbogárdi általános iskola állapotá-
val kapcsolatban. A KLIK üzemelteti, de
az önkormányzat is hozzájárul a költsé-
gekhez. Sok bába közt elvész a gyerek. De
ha valamelyik gyerekünk fejére esik a va-
kolat, akkor ki lesz a felelõs?
Dr. Sükösd: Erre a forrást kell megtalálni.
Elmondtam az elmúlt két testületi ülésen
is, hogy ha kijön a KEOP-energiaraciona-
lizálás utódja, amit KEHOP-nak neveznek
(és elvileg Brüsszel jóváhagyta a progra-
mot, tehát kijöhet szeptemberben), akkor
erre fogunk teljes körûen pályázni. Azt a
nagyságrendet az önkormányzat nem tud-
ja biztosítani. Az osztálytermekben egy-
elõre nem annyira rossz a helyzet, valóban
van olyan folyosószakasz a kis tornaterem-
nél, amelyiknek az állapota nagyon rossz.
Ennek a felmérésében a mûszaki osztály
jelenlévõ kollégája segített, vállalkozót is
hívtunk volna, de az intézményfenntartó
központnak nem volt erre forrása, mi meg
az elsõ pályázatba a saját magunk által
üzemeltetett intézményeket, az óvodákat
raktuk, mert még rosszabb állapotban van-
nak, és ott a kötelezettség 100 %-ban a mi-
énk.
Gerlai Zsolt: Nekem az állandó, visszakö-
szönõ problémám a rendõri jelenlét hiá-
nya Töbörzsökön, és ez esetben megkere-
sem ismét a rendõrkapitány urat.

Aranyos József: Lakossági igény alapján a
kislóki búcsú újraélesztésén dolgozunk,
ami igen nagy lendületet vett az elmúlt idõ-
szakban. A várossal kapcsolatban a szoká-
sos kaszálást, átereszek, árkok rendbeté-
telét jelezném. A részleteket a mûszaki
osztállyal majd átbeszéljük.
Dr. Sükösd: A Videoton felé menõ árok-
nak vannak egészen áldatlan részei, ahol
külön engedélyt kellett kérnünk, hogy be-
mehessünk a Videoton-telepre és onnan
kapunyitás módszerével hozzáférjünk az
egyik szakaszhoz. Ott a kollégák példás
alapossággal végigértek. Ez mindenkép-
pen javulást tud eredményezni. A víz má-
sik ágán, ami Töbörzsök felé folyik és a
Domján-dûlõ mellett megy, ugyancsak vé-
gigértünk. A Földvári út melletti árkon,
ami a város középsõ részének a vizeit viszi
le, a Suszterhegyig értünk. Folyamatos
együttmûködésben vagyunk a vízügyi igaz-
gatóság közmunkásbrigádjával és egy ki-
csit a Magyar Közút és a MÁV csapataival
is.
Ébl Zoltán: A külterületeken óriási prob-
léma van a szeméttel. Van még mód a ma-
gánszemélyeknek az évi egyszeri egy köb-
méter elszállítására?
Több képviselõ: Nincs.
Ébl: Akkor esetleg ezt a dolgot nem lehet-
ne visszaállítani?
Dr. Sükösd: A hulladéktörvény vette ki
ezt, mi sem értünk vele egyet. Minden év-
ben hirdettünk olyan közmunkaprogra-
mot, ami külterületi szemétszedésre vo-
natkozott. A legtöbb 100 tonna fölötti volt,
amit összeszedtünk egy nyár alatt. Egy te-
rületen tudtuk visszaszorítani az embere-
ket, de ott is leginkább azzal, hogy egy kvá-
zi üzemeltetõ vigyáz rá: a felhagyott sze-
méttelep területén. A rendõrséggel folya-
matosan együttmûködünk; ha õk látnak
ilyet, akkor próbálják mielõbb elérni az el-
követõt és bírsággal vagy másképp vissza-
szorítani. Mindenkit arra biztatok, hogy
próbáljon önmérsékletet tanúsítani. A
szemétdíj nem kerülhetõ el, adók módjára
behajtandó. Tehát csak jobb lenne, ha a
szolgáltató vinné el mindenkinek a szeme-
tét.

Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárd Város Önkormányzata képvi-
selõ-testületének egészségügyi és szociá-
lis bizottsága (7000 Sárbogárd, Hõsök te-
re 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25)
520 280; www.sarbogard.hu)

PÁLYÁZATOT HIRDET

2015. évre a Sárbogárdon mûködõ egye-
sületek és nonprofit szervezetek részére
gyógyászati és fejlesztési eszközök, segéd-
eszközök vásárlására.
A pályázat célja: az egyesületen és non-
profit szervezeteken keresztül gyógyásza-
ti segédeszközök vásárlásával támogatni
a fogyatékosságban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és
nonprofit szervezetek – kivétel közalapít-
ványok –, amelyek alapító okiratuk sze-

rint fogyatékos embereket, csoportokat
fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell:
– az adatlapot;
– az alapszabály, alapító okirat másolatát;
– a bírósági bejegyzés másolatát;
– az adatlap II. pont szerinti mellékletét;
– közzétételi kérelmet, a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §. (1)
bekezdés szerinti érintettségrõl;
– nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhe-
tetlenség, illetve érintettség fennállásá-
ról, vagy hiányáról. A nyilatkozat nem
csatolása kizáró ok.
A kapott támogatás más célra nem hasz-
nálható fel.

A határidõn túl érkezett, illetve a kötele-
zõ mellékleteket nem tartalmazó pályá-
zatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás-
ra egyszeri lehetõség van. A korábban
már hasonló támogatásban részesült és
határidõre el nem számolt szervezetek
nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. szeptember 3.
A pályázatokat a polgármesteri hivatal-
ban kell benyújtani (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.).
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. szeptember 11.
A pályázat elbírálásának eredményérõl
minden pályázót írásban értesítünk 2015.
szeptember 30-áig.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
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HUNOR S MAGOR
NYOMÁN

Ínycsiklandó illatok, ragyogó napsütés,
rengeteg ember, vadászkutya-bemutató,
Hubertus-szentmise, kiállítások, fellépõk.
Többek közt ezek jellemezték a hétvégi
Fejér Megyei Vadásznapot, amelyet idén
Alapon szerveztek meg.
Már érett Alapnak, hogy megadasson a le-
hetõség, hogy az évrõl évre népszerûbb va-
dásznapját többen is megismerjék.
A vadásznapi õzbak terítékre kísérésével
kezdõdött szombaton a 23. Fejér Megyei
és 7. Alapi Vadásznap. A vad színpad elé
helyezése után Méhes Dóra mutatta be a
meghívott vendégeket: dr. Simon László
Fejér megyei kormánymegbízottat, Pech-
tol Jánost, az Országos Magyar Vadászati
Védegylet ügyvezetõ elnökét, Fûrész Atti-
lát, az Országos Magyar Vadászkamara
Fejér Megyei Területi Szakszervezetének
elnökét, Varga Gábor ország-
gyûlési képviselõt, Oláh Csabát,
a Vadászati Kulturális Egyesü-
let elnökét, Weidinger Istvánt, a
Fejér Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóságá-
nak Halászati és Vadászati osz-
tályvezetõjét, Pechtol Lajost, a
Fejér Megyei Vadászkamara
titkárát, Simon Jánost, a Sárbo-
gárdi Járási Hivatal vezetõjét,
Nyikosné Katzenberger Erikát,
a Sárbogárdi Járási Hivatal ve-
zetõhelyettesét, Méhes Lajos-
nét, Alap polgármesterét, Csa-

lovszkiné Mezei Zsuzsannát, az Alap, Al-
sószentiván, Sárszentágota Közös Önkor-
mányzati Hivatal jegyzõjét, és a házigaz-
dát, Méhes Lajost, a Sárréti Egyetértés
Vadásztársaság elnökét.
Nyitányként a veszprémi Bakony Vadász-
kürt Egylet játszotta el megragadóan a va-
dászok himnuszát. Nagyon kedvelem ezt a
himnuszt – benne van minden, ami a hit-
vallásukhoz hozzátartozik.

Az egylet a délelõtt folyamán többször is
visszatért és szórakoztatta a közönséget.
Méhes Dóra Alap történetérõl és a hat-
vanéves Sárréti Egyetértés Vadásztársa-
ságról ismertetett néhány információt. Ez-
után Fûrész Attila köszönte meg Alapnak
és a vadásztársaságnak, hogy befogadták a
programot, megdicsérte a remek szerve-
zést és a szép környezetet. A 23 vadásznap
alatt ez a kilencedik helyszín, mivel 2-3
évig vannak egy helyszínen, így elképzel-
hetõ, hogy a település még pár évig vendé-
gül látja a megyei vadásztársakat. Mivel
eddig fõként az északi részen rendezték
meg a programokat, így ideje volt, hogy a
megye déli részére is nagyobb figyelem for-
duljon.
Pechtol János sok dologról beszélt, s õ is
köszönetet mondott a szervezõknek a
helyszínért:

– Mit is ünneplünk ma itt? Hogy van egy
társadalmi réteg, vannak elhivatott szemé-
lyek és õseiktõl örökölt ösztönök, akiket
összeköt a szenvedély. Egy csákvári él-
mény jut eszembe, amikor azt mondták ne-
kem, hogy ha a vadász kimegy az erdõbe,
akkor egy templomban érzi magát. A
templom oszlopai a fák, mennyezete az ég-
bolt, szõnyege a tarka rét, freskói csupa élõ
képek, a természet ezer arca. És mi oda já-

runk minden nap. Egyet azonban tudomá-
sul kell venni: ebben a templomban az
oltárképet közösen kell alakítanunk.
Dr. Simon László kormánymegbízott a va-
dászatot egy „nagyon szép, össztársa-
dalmat érintõ önkéntes munkaként” jelle-
mezte, mert ha Fejér megyében van 2700
vadászember, akkor az 2700 természetvé-
dõt, a flóra és a fauna fenntartóját jelenti.
Meggyõzõdése szerint minden alkalmat
megragadva kell biztosítani a társadalmat,
hogy a vadászat nem úri muri, hanem hasz-
nos tevékenység, s tisztelettel és lelkesen
nyitotta meg a rendezvényt.
Ezután Oláh Csaba és Fûrész Attila adták
át az idei kitüntetéseket. Hubertus-emlék-

fokozattal díjazták Czeiner Mi-
hályt, a Sárréti Egyetértés Va-
dásztársaság tagját, aki a társa-
ság pénzügyi tevékenységét lát-
ja el. Kamarai aranyéremmel is-
merték el Méhes Lajost, a Sár-
réti Egyetértés Vadásztársaság
elnökét, aki a személyes értékei
mellett az apróvad-gazdálko-
dást a legkorszerûbb technoló-
giával végzi, valamint a megyei
vadászkamara sportvadász-alel-
nökké választotta õt. Nim-
ród-érmet kapott Barta Ferenc
hivatásos vadász, aki 11 éve fog-

lalkozik vérebbel való utánkereséssel.
Ugyanezen díjban részesült a 42 éve vadá-
szó id. Bencze Tibor, a Széchenyi Zsig-
mond Vadásztársaság tagja, valamint Fü-
löp Zoltán hivatásos vadász, és Szabó Já-
nos, a Sárréti Egyetértés Vadásztársaság
fõvadásza, vadászmestere. Magyar Vadá-
szatért Érdemérem kitüntetésben része-
sült Sándorfalvi László nyugalmazott va-
dász, aki világhírû apróvad-vadászatokat



Bogárd és Vidéke 2015. augusztus 19. KÖZÖSSÉG 5

szervezett. Gróf Nádasdy Ferenc emlék-
plakett-kitüntetést kapott a Rovákja völ-
gye Vadásztársaság.
A nap során a közönség agárdi, csákvári,
móri, nádasdladányi és soponyai általános
iskolás gyerekek rajzpályázatra készített
alkotásait tekinthették meg.

A megnyitó és a díjátadások után a vadász-
ház oldalán elhelyezett emléktáblát és
kopjafát koszorúzták meg, majd Mészáros
János celebrálta a Hubertus-misét. Az is-
tentisztelet után mindenki elkölthette a fi-
nomabbnál finomabb étkeket, hiszen az
idei évben is rengetegen neveztek a vad-
ételfõzõ versenyre. Engem Cseh István és
Méhes Lajosné invitált ebédre. Mostaná-
ban ilyen finom, szaftos és omlós malacsül-
tet nem ettem, nem beszélve a mellé tálalt
kolbászokról, virslikrõl és savanyúságról.
Jó ebédhez szólt a nóta, amirõl az egyik or-
szágos tehetségkutatóból ismert Mészáros
János Elek gondoskodott, aki magyar nó-
tákat és operarészleteket adott elõ.
Az ejtõzés a vadászkutya-bemutatóval va-
lósult meg, ahol Bíró Tamás és dr. Magyar
Béla mutatta be a felvonuló vadászkutyák
érdekességeit és különlegességeit, majd a
gyerekek részére volt állathang-bemutató.
A délután folyamán a hazai és környékbeli
csoportok mutatkoztak be. Bíró Krisztina
énekei után a Black Horse Country Club
mûsorát nézhette meg a közönség, majd az
alapi Ten Dance Tánccsoport és a Mezõ-
földi Népi Együttes fellépése következett.
A sztárvendégeket már népes tömeg várta:
Dolly Roll és az Irigy Hónaljmirigy szóra-
koztatták a megjelenteket, majd a fõzõver-
seny eredményhirdetését és a tombolasor-
solást is megejtették. Este a Shadows64 és
a hantosi Koncz zenekar zenéjére rophat-
ták azok, akik ott maradtak a vadászház-
nál.
Remélem, jövõre legalább ennyi látogató-
val köszönthetjük újra Alapon a Fejér Me-
gyei Vadásznapot!

Menyhárt Daniella

Búcsú dr. Bukovecz Tibortól
Dr. Bukovecz Tibor 1933. június 23-án született Budapesten. 1951-ben érettségizett a
Fáy András Gimnáziumban. Ezt követõen felvételt nyert az Állatorvos-tudományi
Egyetemre, ahol 1956-ban doktorált. A jó elõmenetelû tanulók közé tartozott, és mint az
öttusa-válogatott kerettagja, végig aktív sportoló volt.
A végzés után állatorvosként Fejér megyében kezdett dolgozni, elõbb Kálozon mint köz-
ségi állatorvos, majd a Sárbogárdi Állatkórház vezetõjeként tevékenykedett. 1975-tõl a
Sárbogárdi Járás fõ állatorvosa volt nyugdíjazásáig, 1995-ig. 1977-ben állategészségügyi
igazgatási szakállatorvosi diplomát szerzett.

Munkájára a kitûnõ szakmai felkészültség, kiváló manuális készség, lelkiismeretesség,
pontosság, reális helyzetfelismerés és jó vezetõi készség volt jellemzõ. Munkatársaihoz
való viszonyát az önzetlenség, segíteni akarás jellemezte. Nagy munkabíró képességû, jó
modorú, becsületes ember volt. Szokta volt mondani, hogy neki a munkája egyben a hob-
bija is. A mezõgazdaság kiváló dolgozója kitüntetéssel ismerték el tevékenységét. Meg-
kapta a Fejér megyei állatorvosok életmûdíját is. Tudását önzetlenül átadta több állator-
vos gyakornoknak, úgy a hivatali munka ismeretét, mint a manuális betegellátási tapasz-
talatait is. Pesti emberként belegyökerezett a sárbogárdi – és a szûkebb környék – életé-
be, szinte mindenkit ismert, és õt is ismerték, tisztelték, szerették.
Idõs korában méltósággal viselte betegségeit, és gondoskodott beteg felesége ápolásá-
ról. Személyében az egyik utolsó – klasszikus értelemben vett – vidéki állatorvost veszí-
tettük el.
Hamvait 2015. augusztus 7-én a Kispesti temetõben helyeztük örök nyugalomra.
A fotón kollégái körében látható (ülõ sor, balról az elsõ).

Fejér megyei kollégái

A „SÁREGRES
HAZAVÁR”

2015. augusztus 30. (vasárnap)

Sáregresi sportpálya

14.30 megnyitó
14.40 Sáregresi Népdalkör
14.50 Hantosi Népdalkör
15.00 Sáregresi Csipet Csapat

Tánccsoport
15.10 Ten Dance Tánccsoport
15.30 Hantosi Népdalkör
15. 40 Sáregresi Népdalkör

Kiállítás

Általános iskola épülete, 10.00–18.00
óráig (szeptember 4-éig megtekinthe-
tõ)

„Szívünkben maradsz,
nem feledünk Téged,

hogy eddig velünk voltál,
hálát adunk az Istennek.”

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága édesanyánk, nagymamánk,

ÖZV. KÓKÁNY JÓZSEFNÉ
született Takács Irén

szeretõ szíve hosszas betegség után
76 évesen örökre megpihent.

Temetése 2015. augusztus 22-én,
szombaton, 13 órakor lesz a

Huszár-temetõben.

Gyászoló család
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Kakaózó elektron
Bemutatjuk

ifj. Bakonyi Istvánt
Vannak telhetetlen lelkek, akik számos területen kipró-
bálják magukat és rátermettnek bizonyulnak. Ifjabb Ba-
konyi István is egy ilyen nyughatatlan örökmozgó, amióta
csak ismerem, azaz gyermekkora óta. Csak úgy érzi jól
magát, ha egyszerre több mindennel foglalkozhat. És
mindig valami új dolgon töri a fejét.

– Emlékszel-e még arra, hogy diákként milyen terveket szövöget-
tél, és ezekbõl mit valósítottál meg?
– Amikor általános iskolába, gimnáziumba jártam, a tanulás, a
versmondás és a zene töltötték ki a mindennapjaimat. Voltak ál-
mok, tervek, amiknek a zöme talán nem valósult meg, de nem is ez
volt a cél. Hanem az, hogy olyan területekre irányították a figyel-
memet, amikben jobban el kell merülni, amikben többet kell dol-
gozni, tanulni, és késõbb rávilágítottak olyan lehetõségekre,
amikkel tudtam élni.
– Az erõs mûvészeti érdeklõdésed ellenére realisztikusabb pályát
választottál.
– A családi gyökerek miatt nem nagyon volt más választásom. A
mûvészet sok ága nagyon érdekel a mai napig. Nagyon szeretek
verset olvasni és tanulni.
– Most is van olyan, hogy leülsz és addig ízlelgetsz egy verset,
amíg teljesen magadévá nem teszed?
– Igen. Hál’ Istennek jó agyam van, és két-háromszori elolvasással
megtanulok egy verset. A mai napig tudom azokat a költeménye-
ket is, amiket alsó tagozatban szavaltam. Negyven vers biztosan
van, amiket bármikor bárhol el tudnék mondani.
– Az ízlésed ezen a területen mennyire változott?
– Nincs olyan költõ, aki elsõdlegesen érdekelne, inkább a jó vers,
ami meg van komponálva, van dallama, világa. A mai kortárs mû-
vészet is meg tud fogni, ha minõségi és igényes. A zene a másik
fontos mûvészeti ág számomra. Elõször a városi kórusba kerül-
tem. Elõtte tanultam több hangszeren is játszani, de a kórus kima-
gaslóan érdekelt. Aztán megalapítottuk a Schola Catholica Ka-
marakórust és próbálunk mindig egy picit jobbak lenni. A cél az,
hogy az együtt éneklés örömével többek legyünk mindannyian.
– Versírással foglalkoztál?
– Voltak és vannak verseim, de nem foglalkoztam vele annyit,
hogy az bárminemû publikációra érdemes lenne.
– Ezt azért is kérdezem, mert késõbb zeneszerzéssel is foglal-
koztál, és ott – ha kórusra írod a mûvet – fontos, hogy a dallamhoz
megfelelõ szöveg legyen.
– A zeneszerzéssel sokat foglalkoztam. Magánúton tanultam ze-
neakadémiai tanároktól és kedves barátomtól. Most a zenei szek-
rény alsó polcán vannak kötegelve a kéziratok (a szólómûvektõl,
zongora-, fuvoladaraboktól a szimfonikus mûvekig), amik még
nincsenek készen. A vers, a verselésre írott dallam mindig benne
volt a mûvekben.
– Mennyi darabot írtál és mennyi vár a fiókban?
– Körülbelül 70 darab kész, és legalább 20-25 befejezésre vár.
Nagy szívfájdalmam, hogy van egy misém, amit nem fejeztem be
eddig. Három tételt írtam szimfonikus zenekarra és 6 szólamú ve-
gyes karra, a többi részét megpróbálom finomítani.
– A 70 mûbõl talán hármat hallhattunk Sárbogárdon.
– Keveset, és szerintem abból is a nagyon koraiakat, 2004 környé-
kérõl. Az igazi elõadási darabjaimból nem nagyon került elõadás-
ra egy sem Sárbogárdon. Keszthelyen viszont rendszeresen ját-
szották több darabomat. Bécsben és Budapesten is voltak bemu-
tatók. Nem volt bennem késztetés, hogy itthon tartsunk egy szer-

zõi estet, illetve nem volt meg az a csapat, akikkel meg tudtuk vol-
na csinálni. Keszthelyen könnyû volt, barátokból összetoboroz-
tuk a zenészeket és a kóristákat. Van több mûvem, amik nagyon
nehezen tanulhatók.
– Milyen hangszereken tanultál játszani?
– Az elsõ a szintetizátor volt, aztán a zongora és az orgona lettek a
fõ hangszerek, mellettük a hegedû, gitár, fuvola, valamilyen szin-
ten a szaxofon illetve egyéb kisebb hangszerek.
– Ezeket mind autodidakta módon sajátítottad el, vagy tanár se-
gítségével?
– A hegedût tanár segítségével – több mint 8 évig tanultam hege-
dülni. Sárbogárdon kezdtem, aztán Keszthelyen a Festetics Zene-
iskolában folytattam. A zongorát elõször autodidakta módon, ké-
sõbb tanárral tanultam egy darabig.
– Miközben kibontakozott a mûvészi pályád, és a versek, zene
után egyre inkább a kórusra koncentrálódott, Keszthelyen a hi-
vatásodat kezdted el tanulni a sárbogárdi gimnázium után. Most
már diplomával rendelkezõ szakember vagy. Pontosan milyen
szakon végeztél?
– Növénytermesztõ mérnök szakon kezdtem, aztán családi és
egyéb okok miatt abbahagytam a tanulmányaimat, késõbb pedig
mezõgazdasági mérnökként folytattam, hiszen az állatok épp
annyira érdekelnek, mint a növények, és szélesebb körû ismerete-
ket kaphattam. Okleveles agrármérnök diplomát kaptam az idei
év tavaszán. Itthon a gazdaságban édesapám és az öcsém is ugyan-
azon a szakterületen mûködik. Ezért elkezdtem molekuláris di-
agnosztikával illetve mikrobiológiával foglalkozni; a szakdolgo-
zataimat is e témakörbõl írtam. Mivel kevés tanár volt, aki ezzel
foglalkozott, hívtak tanítani biofizikát, mikrobiológiát és bioké-
miát a Georgikonra, Keszthelyre, a Pannon Egyetemre. Meghí-
vott elõadóként tanítok a mai napig. Mellette az ELTE-n elkezd-
tem a mikrobiológus szakirányú továbbképzési szakot, amivel egy
év múlva fogok végezni, és most kezdem a doktori tanulmányai-
mat ugyanezen témakörön belül. Még vannak terveim, legalább
három szakmérnökit néztem ki magamnak, amiket az évek során
meg kellene csinálni.
– Hogy fér bele egy napodba, hetedbe, hogy iskolába jársz, taní-
tasz, vállalkozásod és énekkarod van, meg még magánéleted is?
– Az utóbbi idõben sikerült jól beosztanom az idõmet. Vannak se-
gítõk – akár a másodkarnagy a kórusban, akár egy asszisztens –,
akik próbálják megkönnyíteni az életemet azzal, hogy segítik in-
tézni az ügyeket, telefonokat, beosztani az idõrendemet, mert
több helyen dolgozom, nemcsak az itthoni vállalkozásban.
– Mennyi munkahelyed van?
– Jelenleg kettõ, de volt több is, ha nem számoljuk az oktatást és
egyéb egyetemi képzéseket. Az itthoni cég egy részét kaptam
meg, amit vinnem kell igazgatóként. A feladatom az ingatlanke-
zelési részleg továbbvitele, a pénzügyi, számviteli rendszerekben
való elmélyülés, a kapcsolatépítés marketingkészítéshez. De nem
is ez teszi ki a legtöbb idõmet, hanem az egyik talán legkedvesebb
és legkeservesebb feladat, amit két éve kaptam meg. A permete-
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zõgépek országos felülvizsgálati rendszerét, ellenõrzési
állomáshálózatát kell felépítenem, vezetnem és irányíta-
nom, amit édesapám vezetésével a növényorvosi kamara
tûzött ki célként. Ehhez parlamenti egyeztetések, európai
jogharmonizációs projektek szükségesek, a jogszabályo-
kat újra kell szövegezni.
– Hogyan jött, hogy létrehozd a Schola Catholica Kama-
rakórust?
– Nem az én ötletem volt. Minden felekezetnek volt ének-
kara az elmúlt 15-20 évben, és sokszor felmerült már az el-
képzelés, hogy legyen a katolikusoknak is. Van néhány
család, akikkel közösen azt mondtuk 2004 karácsonya kö-
rül, hogy „na, akkor legyen”. Az elsõ komolyabb közös
együtt éneklés nyilvánosan 2005-ben volt. Nem egy ha-
gyományos kórusról beszélünk, hanem egy egyházi kórus-
ról, aminek a lényege a lelkület és a közösség; másodlagos
kérdés, hogyan szólal meg. Természetesen fejlõdni kell:
elkezdtünk szolfézst tanulni, több próbánk van.
– Mennyi próbátok van egy héten?
– Egy egyórás próbával indultunk, abból lett egy másfél
órás, és most már heti két próbánk van.
– Sokat utazol?
– Igen. Az egyetem Keszthely és Budapest; a növényvédõ
állomás központi irodája Velence. Emellett folyamatosan
konferenciák, egyéb munkák, megbeszélések is vannak,
ezért az ország bármely pontján bármikor megtalálható
vagyok. Mint az elektron: betölti a teret, de soha nincs ott
sehol.
– De jól érzed magad Sárbogárdon? Amikor hazajössz, ez
a feltöltõdés helyszíne számodra?
– Én itt vagyok itthon, és itt is képzelem el a jövõt. Próbá-
lom úgy megoldani, hogy bárhol vagyok a nap folyamán,
este itthon legyek. Itt tudok pihenni.
– Egy ideig diplomata is voltál.
– Elõször a Szent Gellért Lovagrend keretein belül kerül-
tem magasabb pozícióba: konzulátusi feladatokat láttam
el, a lovagrend feladatait intéztem, az országok tartomá-
nyai közötti ügyeket, az egyházzal való kapcsolattartást.
Aztán a Nemzeti Tankönyvkiadóhoz kerültem gazdasági
nagyköveti pozícióba, a vállalat érdekeit próbáltam képvi-
selni, segíteni. Közben elkezdtem a Külügyminisztérium-
nak dolgozni. Ismerõsökön keresztül kerültem oda, ren-
geteget utaztam Afrikába, Európába. Sokat tanultam és
számos kapcsolatot szereztem, de el kellett döntenem,
hogy továbbmegyek ezen az úton, vagy nem. Tudtam,
hogy ha igent mondok, akkor egy nagyon szép diplomata-
karriert futhattam volna be, de majdnem biztos vagyok
abban, hogy normális családi életet, pláne Sárbogárdon,
nem élhettem volna. Nekem viszont a család a legfonto-
sabb.
– Van még egy vállalkozásod, ami egészen friss: kiadót
alapítottál. Milyen könyvekre specializálódik ez a kiadó?
– Amikor a Nemzeti Tankönyvkiadónál voltam, jól bele-
láttam ennek miliõjébe, és nagyon élveztem. Jó érzés,
amikor egy könyv kikerül az ember keze közül és örömet
szerez ezzel az olvasóknak, íróknak. Ennek gazdasági vo-
natkozása más kérdés. A saját cégünkön belül csináltuk
meg a Hajnalpír Kiadót azzal a céllal, hogy olyan könyve-
ket próbáljunk minimális példányszámban a közönség-
nek megmutatni, amiket mások nem igazán vállalnak fel.
A legutolsó könyvünk a szent korona és a víz kapcsolatát
boncolgatja. A következõ könyvünk pedig egy Kórokozó
rovarok a mezõgazdaságban címû hiánypótló kiadvány,
amit a növényorvosi kamarával közösen adunk ki.
– A nap végén hogyan teremtesz magadban nyugalmat az
éjszakai alváshoz?
– Megiszom a kakaómat, és leülünk beszélgetni a család-
dal. A bajaimat leteszem. A következõ napon megpróbál-
juk orvosolni, ha valami gond volt.

Hargitai–Kiss Virág

Hörcsöki augusztus
A nyár utolsó hónapjának derekán nagy nyüzsgés támad Nagyhörcsök
szívében, a domb tetején immár harmadik éve. Bánátiné Szalai Rózsa to-
borozza mindig össze az egykor virágzó településen élt, vagy élõ, illetve
ahhoz bármilyen módon kötõdõ embereket, fiatalokat, idõsebbeket, csa-
ládokat.

Gondolták volna, hogy Hörcsökön és a környékbeli tanyákon több mint
hatszázan éltek egykor, és volt olyan év, hogy harminc körüli volt a lét-
szám a helyi óvodában? Nemcsak a gazdaság lehelt életet a faluba, hanem
az élénk közösségi élet és a futball is.

Jól tanúskodik a régi barátságok, kötelékek mélységérõl az örömteli fo-
gadtatás, amiben az érkezõk részesülnek, a nagy ölelések, kézszorítások,
könnyes mosolyok, elmélázó–kacagó emlékidézések. A szeretetteli kö-
zegben pedig ott szaladgál a lábak között az aprónép, akik – bár nem éltek
itt – ebben az együttlétben magukba isszák Hörcsök illatát és élményvilá-
gát.

A találkozóra ki-ki egy kis elemózsiával is készült, ami mellé Bihar Feri
bácsi biztosította a zenei aláfestést. Idén tombolával színesítették az ese-
ményt, és akinek kedve volt, kirándulást tehetett a nagyhörcsöki száz lép-
csõhöz.

Hargitai–Kiss Virág

TÚRÁZÓK FIGYELEM!
Szeptemberi túránk új idõpontja: 20-a, vasárnap.

Városi bizottság
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Amikor a sas mormotát fogott... 2.
Robiyának egyik este fájt a gyomra. A nagypapa egy dunsztos-
üvegbe fújta Robiya számára a jókívánságokat. A fújással elûzte a
gonosz szellemeket. Utána aprókat köpött az üvegbe, majd me-
gint belemormolt, és belefújdogált. Eltartott vagy 15 percig, köz-
ben senki meg sem szólalt.
Pár nap pihenés után délnek vettem az irányt. Tadzsikisztánt dé-
len egész vonalában a Pandzs folyó választja el természetes határ-
ként Afganisztántól. Sahrituzban az Umit nevû ismerõs szállodá-
ban most is én voltam az egyedüli vendég. Egy kedves recepciós
gyerek fogadott. A hotel mit sem változott az elmúlt két év alatt.
Vidám fecskék vertek fészkes tanyát a hosszú folyosó végén. Éj-
szakára sosem maradtak benn.
Délután besétáltam a kis központba, ahol taxisok hada várako-
zott az utasokra. Nehéz dolog egy megbízható sofõrt szerezni, aki
idõben is jön, nem számol többet, mint kellene, és jó állapotú az
autója. Vadászatomat lesállásból indítottam. Az iránytaxisokkal
szembeni dönerárusnál vettem meg a vacsorámat, és azt majszol-
gatva társalgást indítottam. Kikérdeztem az eladót, többek között
a sofõrökrõl. Közben több vendég is érkezett, és az egyik fiú azon-
nal tudott egy sofõrt ajánlani. A sofõrt Rizvánnak hívták, ott állt
szemben velünk, várakozva az autójánál. Megegyeztünk a más-
nap reggeli idõpontban, telefonszámot cseréltünk, aztán egy új
utassal hirtelen eltávozott. Helyette megérkezett egy éhes kutya-
mama valahonnan, akit egy finom dönerrel segítettem ki állandó
éhségébõl aznap estére. Miután jóízûen befalta az ételt, azonnal
megjelent a semmibõl még három másik kutyamama. Otthagy-
tam õket, mert képtelen vagyok egész Tadszikisztán gazdátlan,
sterilizálatlan kutyaállományát etetni. Minden véges, a pénztár-
cám is.

Elégedetten gyalogoltam a hûs lombú eperfák árnyékában vissza
a hotelhoz. Az egyik dús fa alatt vágyakozva néztem föl az elérhe-
tetlen fekete eprekre. Egy arrább tereferélõ csoportból készsége-
sen ugrott ki egy fiú és leszakított nekem pár gyümölcsöt.
A recepciós fiúval és a szálloda melletti ENSZ-iroda fiatal õrével
estefelé a szálloda elõtti téren kosárlabdáztunk. A kínai labda egy
idõ után megdagadt, majd kilehelte rövid életét a fûben, az egyik
dús eperfa alatt. Shahrituzba menet az általam vásárolt hatalmas,
édes dinnyét majszolva töltöttük el az este hátralevõ részét.
Másnap reggel a sofõröm, Rizván pontosan megjelent a megbe-
szélt idõben. Ez már egy jó pont. Megbeszéltük az útitervet, leal-
kudtam az árból, amit tudtam, és elindultunk. A bazárnál kiszállt
és egy fekete lével megtöltött csészét nyújtott át nekem a nyitott
kocsiablakon. Házilag készült üdítõ volt, megittam azonnal, mert
meleg volt. Kissé édeskés, mindenféle bogyókból préselt, házi hû-
sítõt hörpöltem, nagyon ízlett.
Tahte Szangin, a közelben két tó, Kabodion, Utapur kale és Mir
kale – ezek a látnivalók fértek bele egy napba. Tahte Szangint me-
gint nem láttam, mert megint nem kaptam engedélyt. Hiába kér-
dezõsködtünk az útikönyv által megadott hivatalos címen. Állító-

lag Dusanbéban kell azt megkérni, de hogy kitõl, azt senki nem
tudta. Kár, hogy épp az afgán határon áll.
A két tóból csak az egyikhez mentünk. Mesterséges tó, egyik part-
jánál egyszerû, heverõs–lócás teázó étteremmel, egy vadul rám
támadó, oktondi libával, két végében a tó fölé nyúló kilátóhellyel,
és rendkívül kedves személyzettel jó helynek számított. A liba fél-
útról követett, amikor a kis tavat körbejártam. Nagyon kellemet-
lenül érintett, hogy sziszegve követ, és bármikor támadhat. Az ál-
latok általában nem szoktak engem megtámadni. Hirtelen vissza-
fordultam, és magyarul ráripakodtam. Nem hiába a liba jelzõje.
Két sziszegés közt hirtelen úgy maradt, fél szemmel pislogni
kezdett rám, és szerintem azóta is ott áll gondolkozva, hogy vajon
mit is mondhattam neki.

A teát ingyen kaptuk. Szürcsölgetés közben egy fogatlan, idõs bá-
csi bukkant föl jellegzetes tadzsik kaftánban, egyik hajtása mögül
egy szép piros almát húzott elõ és szeretettel felém nyújtotta.
A faluban megálltunk egy autógarázsnál, ahol Rizván sofõröm
megcsináltatta az autóját. Már a tónál meg kellett tolni ismeret-
len fiatalembereknek, akik szerencsére éppen akkor bukkantak
fel. Nem bántam az egyórás kitérõt, hiszen helyi autógarázsban
még sosem jártam. Majdnem szemben a garázzsal rengeteg nép
gyûlt össze, azt hittem, lakodalom lesz. Né-
hány asszony cukorkát dobált a bámuló tö-
megnek és nekem. Egyszer csak megjelent
egy autó az utca végében, és a nép sikoltoz-
va kezdett ünnepelni. Az autó befordult a
ház udvarába és kiszállt belõle egy piros in-
ges férfi. Kamerák röpdöstek a levegõben,
mindenki boldogan kiabált, csivitelt és
énekelt. Sehol a menyasszony, állapítot-
tam meg. A piros inges férfi mindenkit
megcsókolt, kezet fogott minden férfinép-
pel és könnyezve mosolygott a tömegre. Ismeretlen helyi szokás,
gondoltam. Nem bírtam tovább, és megkérdeztem valakitõl, hogy
mi az oka ennek a nagy ünnepnek. Elmesélték nekem, hogy tizen-
három évi munka után most tért vissza a ház fia Oroszhonból. Hát
ezért volt az a nagy öröm! Hívtak engem is a házba ünnepelni, de
kedvesen vissza kellett utasítanom õket, mert aznap még több
fontos helyet akartam meglátogatni.
Innen Utapur kale felé vettük az utunkat. Erõdítmény-maradvá-
nyai a 15. századból valók. Nehéz volt megtalálni. Szerencsémre
egy közelben lakó férfit kérdeztünk meg, aki szívesen elvezetett a
falmaradványhoz. Egy sor ház mögött, a kukoricaföldön állt. Tu-
rista itt sosem jár, csak a kutyák ásnak. A kis dombról messzire el
lehetett látni. Zöldes–sárgás–barnás megmûvelt földek, egy sor
erdõs rész kissé távolabb. Mögötte már Afganisztán fekszik.
A környéken még fölkerestük Aywaj települést, ahol egy fedett
betonburkolat alatt egy nesztoriánus templom maradványait néz-
tem meg. Egy mellette lakó család gondozza a helyet. Belépõdíj
nincs. Lelkesen sétáltak velem a romok között, és egy közös fény-
képpel zártam le a látogatást.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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10 dolog, amit pultosként
megtapasztalhatsz az
O.Z.O.R.A. Fesztiválon
A nyári szünet alatt betekintettünk a híres, a médiában korábban nagy port kavart,
mégis fénykorát élõ, pszichedelikus O.Z.O.R.A. Fesztiválra, ahol egy héten keresztül
kipróbáltuk, milyen is a soha nem látott méretû tömeget ellátni étellel-itallal. Munka-
társak, barátok tapasztalatait vegyítjük saját élményekkel. A pult mögül jelentkezünk.

1. Idõváltozás. A nyári éjszakai mûszaknak köszönhetõen min-
denféle hõmérsékletet megtapasztalsz. Negyven fokban indulsz
délután 5-kor, majd a meleg fokozatosan mérséklõdik, s mire ész-
reveszed, hogy lehûlt az idõ, addigra már 15-16 fok van, a szandál-
ban pedig már lefagyott a lábad. Nem is beszélve arról, hogy a 40
fokban is be kell ugranod néha a hûtõkamrába. A leghidegebb
hajnalhasadtakor van, amikor egyébként is eléggé fáradt vagy ah-
hoz, hogy érezd a fázós végtagjaidat.
2. Betegségek. Éppen a fent leírt hõmérsékletet-ingadozás miatt a
hûtõtöltõsök 80 %-a már a harmadik naptól kezdõdõ, majd lassan
kifejlõdõ tüdõgyulladással küzd. Míg a hét közepéig azt hiszed,
hogy te egészségesen étkezel, neked nem lehet bajod, nem mene-
külhetsz: lassan te is belekeveredsz az elkerülhetetlenbe, a fáradt-
sággal és kimerültséggel keveredõ megfázásba. Rettegsz tõle, hi-
szen ez magával vonja a minden mozdulatod utáni kézmosást,

ami jelentõs idõveszteséget okozhat a kiszolgálás során. Minél
több nap telik el, annál jobban vonszolod magad, annál jobban ér-
zed, hogy a térded és a forgód azt kéri tõled, hogy az életed elkö-
vetkezendõ részét ülve töltsd el.
3. Nyelvismeret. Ha érdeklõdsz a nyelvészet iránt, akkor egy kin-
csesbánya számodra ez a munka. Itt jössz rá igazán, hogy érdemes
volt belekezdened a hatodik nyelv tanulásába is, hiszen a felisme-
rés, hogy az angol nyelvben hallható akcentus alapján azonosítani
tudod az aktuális nyelvet, majd mindenki meglepetésére a beszél-
getõtársad anyanyelvén válaszolsz vissza, felbecsülhetetlen. A cél
a közös megértés, úgyhogy lerombolhatsz magadban minden gá-
tat, nem fognak megróni azért, ha a próbálkozásod során éppen
felcseréled két mondatrész sorrendjét.
4. Visszajáró vendégek. Vannak, akik csak nálad hajlandók ren-
delni, s azt mondják, hogy „még egy kört kérek”. A két rendelés
között te már százakat kiszolgáltál, mégis van, akinek a rendelését
nem tudod elfelejteni, mert éppen õ tartott negyedórás kiselõ-
adást arról, hogy az O.Z.O.R.A. Fesztivál az egyetlen olyan hely,
ahol egy pohár sör arányaiban olcsóbb, mint a korsó.
5. Árak. Tudnod kell, hogy a magyar vendégek száma százaléko-
san – noha évrõl évre nõ – alig észrevehetõ, ezért a kínálat is a nyu-
gat-európai pénztárcához alakított. A magyarok egy része ott-
honról hoz egy tálca sört, néhányan összeszorítják a fogukat a fi-
zetéskor, de a hideg italokért vagy a meleg kávéért beállnak a sor-
ba. Az észak- és nyugat-európaiak pedig meglepve kérik, hogy
számold át a végösszeget, hogy nem hagytál-e ki valamit, mert túl
olcsónak tartják. Reggel ötkor pedig már bátran kifejtik, hogy fel-
háborítónak tartják, hogy itthon az õ fizetésükhöz képest milyen
keveset keresel.

6. Por. Amikor megvakarnád a tarkód, de a kezed fekete lesz tõle,
akkor tudod, hogy nem elég egy fürdés. A pultot tízpercenként tö-
rölgeted, a sörcsapot szintén. Az orrod már csak azért is kifújod,
hogy ne fekete port tüsszögj majd, ha úgy alakul. Persze mindhiá-
ba. Egy hétig siratod a tüdõd, amire eddig úgy vigyáztál, mert úgy
érzed, minden dohányzásmentes nap hiába volt. Persze az sem se-
gít, amikor a pult elõtt seprûvel takarítják a természet lágy ölén lé-
võ padlót. Amikor hazamész, szoros barátságot kötsz a körömke-
fével és végigsúrolod vele magad. Többször is.
7. Meglepõ rendelések. Kezdeti lelkesedésedben még azt is meg-
kérdezed, hogy normál, vagy light kólát kér az illetõ, aztán hamar
rájössz, hogy ha akarja, majd elmondja magától, egyébként min-
dig a magától értetõdõt veszed alapul. Aztán persze többször is
eszükbe jut, hogy õk a másik fajtára gondoltak. De azért nem tu-
dod elrejteni a meglepettségedet, amikor valaki fél 4-kor kimond-
ja a munkatársaid körében sem hallott kombinációt: fél deci kék
abszint két deci vodkával „hígítva”. Akkor leesik az állad, aho-
gyan a 3x3 deciliter rumrendeléstõl is, visszakérdezel, de azt a vá-
laszt kapod, hogy igen, kérlek.
8. Hely. Amikor elsõ alkalommal átmész a „Welcome to para-
dise” felirat alatt, úgy érzed, egy másik univerzumba érkeztél. A
hatalmas dádpusztai területet mindenfelé meseszerû lények alak-
jai teszik színessé, az autók a domboldalban parkolnak a sátorten-
ger mellett, s ahhoz, hogy elérd ezt a varázslatos szigetet, jobbra
kell fordulnod a fõszereplõk hangyabolya mellett. Már a legki-
sebb szelete is varázslatos ennek a pszichedelikus tortának, gon-
dolod, hogy a többi is az lesz. De ezt aligha tudhatod meg, mivel
dolgozóként nem kaptál karszalagot, így engedélyt sem arra, hogy
a munkaidõd végét követõen a területen maradj, ezért sietsz,
hogy harminc percen belül elhagyd ezt a csodás helyet.
9. A természet közelsége. Ha azt hiszed, láttad már életed legfel-
emelõbb naplementéit, tévedsz, ha még nem élted át a dád-
pusztait. Az emberek kavarta porfelhõbõl kibontakozó kanyar-
gós lejtõn sétál lefelé lassan a Nap estérõl estére. Elköszöntében
még bevilágítja és rászárítja az iszapot az abban fürdõk testére.
Nem kellenek ahhoz tudatmódosítók, hogy jól érezd magad egy
ilyen helyen. Egy héten keresztül figyeled a csodás holdfelkeltét, s
azt, hogyan vált vörösrõl sárgára majd fehérre, fél öt körül pedig
már alig várod, hogy a rejtélyes dombok mögül felbukkanjon a vi-
lágosság, ami jelzi, hogy hamarosan vége a munkaidõnek. De
mindezt csak akkor élheted meg, mikor megpillantod az elsõ igazi
napsugarakat, a deres környezetet és a ködbe burkolózó tájat.
10. Az emberek. Tudod, miért volt felejthetetlen ez a fesztivál?
Miattuk. A legkülönfélébb, legszínesebb és legboldogabb embe-
rek szórakoztatnak reggel hatkor, hogy a munkaidõd utolsó óráit
felemelõvé tegyék. A legnagyobb öröm látnod az elsõ fesztiválo-
zók csodától ragyogó szemeit, akik még az utolsó napon is talál-
nak egy-egy elrejtett építményt a területen, amit megoszthatnak
veled. Vicces és érdekes történetekbõl sosem fogysz majd ki. Már
meg sem lepõdsz, amikor valaki megkérdezi, hogy merre találja a
sátrát, miután volt, aki az autóját hagyta ott hónapokig, vagy csak
annyit tudott a keresett autójáról, hogy sok dolog volt benne.
Mindent összevetve, minden betegséget és gyengeséget kipihen-
ve, legyõzve leírhatatlan élményekkel gazdagodsz, és már azt is
megnézted, hogy hányadikára esik jövõre augusztus elsõ hétvégé-
je.

M. D.
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Gyerekdélutánok a református gyülekezetben
„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buz-
gólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (I. Kor. 15:58)
Augusztus 13-a és 15-e között vidám délutáni alkalmakon vehet-
tek részt a megjelent gyerekek a sárbogárdi református gyüleke-
zetben. Az elõadásokon egy kevésbé ismert bibliai alak, Nehé-
miás történetét hallgathattuk. Õ a perzsa királyi udvarban volt
magas rangú tisztviselõ, fõpohárnok. Rossz híreket hallott õsei
otthonáról, Jeruzsálemrõl, hogy a falak romosak, s a kapuk leég-
tek. Szíve szerint azonnal odasietett volna segíteni, de nem tudta,
hogy tárja kérését a király elé. Így böjtölt, sírt és imádkozott. A ki-
rály észrevette az ábrázatán, hogy valami bántja Nehémiást, s fel-
ajánlotta segítségét. Nehémiás fõ munkája, hogy megszervezte
Jeruzsálem falainak újjáépítését.

Nagy öröm volt átélni, hogy nemcsak a történetben hallhattunk
összefogásról, hanem ezeken a napokon is átélhettük a közös
munkálkodás örömét. Sok fiatal a gyermekek fogadásában, eliga-
zításában segédkezett, mások vállalták az ige magyarázatát és a
zenei szolgálatot. Szorgos kezek készítettek finomabbnál fino-
mabb süteményeket, hoztak frissítõ gyümölcsöket. Sok ének,
aranymondás-tanulás, játék, akadályverseny és szeretetvendég-
ség tarkította a programot. Vasárnap az istentisztelet elején egy
rövid mûsorral zártuk a hetet. Isten áldása kísérte végig ezeket az
alkalmakat!
Ugyanígy készülünk a tanévnyitó istentiszteletre, ahová szeretet-
tel várjuk a hittanos gyermekeket szüleikkel együtt. Idõpontja:
augusztus 30-a, vasárnap, 10 óra.

Szervezõk

Elbúcsúzott a Bõjtös család
„Vezess, Jézusunk, S véled indulunk. Küz-
delemre hív az élet, Hadd kövessünk benne
téged! Fogjad hát kezünk, Míg megérke-
zünk!” – hangzott az ének Bõjtös Attila
evangélikus gyülekezeti munkatárs és csa-
ládja hálaadó búcsú istentiszteletén au-
gusztus 9-én a sárszentmiklósi evangélikus
templomban. A család ugyanis Székesfe-
hérváron folytatja munkásságát.

Megtelt a templom a vasárnap délelõtti al-
kalomra, jöttek többen más felekezetek-
bõl is, mivel szoros a kapcsolat a gyüleke-
zetek között.
Nem volt könnyû a búcsú, hiszen a 13 évvel
ezelõtt egy hátizsákkal Pécsrõl ide érkezõ
Attila az itt töltött esztendõk során egyre
mélyebb gyökereket eresztett a sárbogár-

di, sárszentmiklósi, nagylóki földbe: sok-
sok baráti szálat alakított ki, itt alapított
családot feleségével, Fûke Veronikával, s
házasságuk három fiúgyermeket gyümöl-
csözött. De másfajta termést is köszönhet
nekik az evangélikus közösség és a város:
egy megelevenedett, ÉLÕ gyülekezetet,
melynek önerejébõl megszépülhetett a
miklósi templom és gyülekezeti ház, fel-
épülhetett az új sárbogárdi evangélikus
gyülekezeti ház a Baross utcában,
Attila igehirdetését követõen megható
volt, ahogy az egész Bõjtös család egy
hangszeres énekkel köszönt el a jelenlé-
võktõl.

Barátként búcsúzott tõlük Varga László
katolikus hitoktató és Hegedûsné Erdõdi
Judit, a sárszentmiklósi református gyüle-
kezet lelkésze és Horváth István, a refor-
mátus gyülekezet gondnoka.
A Bõjtös család a templom ajtajában fo-
gadta a könnyes jókívánságokat. Viszon-
zásként egy könyvjelzõt nyújtottak át min-
denkinek, rajta a fotójukkal és Pál apostol-
nak a korinthusiakhoz írt második levelé-
bõl vett idézettel: „Az Úr Jézus Krisztus ke-
gyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek
közössége legyen mindnyájatokkal.”

Hargitai–Kiss Virág
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Oly korban éltünk 78.
Egyre több munkát hoznak a nyomdánk-
ba. A környezõ települések közül mind
többen gondolják úgy, hogy nekik is legyen
saját újságjuk. A kis példányszámok miatt
a mi rugalmas kis digitális nyomdánk a
nagy ofszetnyomdáknál jóval olcsóbban és
rövid határidõvel vállalja azok elkészíté-
sét. Elsõként a sárbogárdi kötõdésû Dési-
né Õrs Kriszta, Simontornya polgármeste-
re keres föl, s útjára indítjuk a Simontor-
nyai Hírek havi lapot, amit mi szerkesz-
tünk, tördelünk és nyomtatunk. Egy ideig
még a terjesztését is én szervezem, míg er-
re nem találnak alkalmas embert. Aztán
Kiss Tivadar polgármester jön Sárosdról,
majd következik Káloz, Aba, Enying, Sár-
keresztúr, Vértesacsa, Dég, Mezõszilas,
Ráckeresztúr és mások. Klári, Anikó, Mó-
nika és persze a csacsogó Rózsika alig gyõ-
zik az írások begépelését, tördelését. Jani
meg én nyomtatunk, a család meg besegít.
Rengeteg a bürokrácia a lapkiadás körüli
hivatalos ügyekkel. Ez is az én feladatom.
A nõi olvasók nagy érdeklõdéssel követik
figyelemmel Hargitai nagymama receptje-
it, háztartási tanácsait az újságban, aztán
arról számolnak be, hogy a receptek alap-
ján készült ételekkel milyen sikerük volt a
családban. Többen füzetbe ragasztják az
újságból kivágott recepteket. Ez nem tesz
túl boldoggá. Ha az újságot vagdossák, ne-
kem olyan érzés, mintha belõlem vágná-
nak ki egy darabot. Sokkal inkább örülök
annak, amikor azt hallom, hogy az újságo-
kat megõrzik és év végén beköttetik.
Gyászruhába öltözött férfi és a lánya ko-
pogtat be a szerkesztõségbe. Alapról jöt-
tek, gyászhirdetést szeretnének föladni. A
lány könnyes szemmel egy füzetet tesz
elém.
– Gondoltam, behozom ezt a füzetet meg-
mutatni. Edina testvéremnek nagyon so-
kat jelentett az újságjuk. Ebbe a füzetbe
másolta be onnan a recepteket, és mind ki-
próbálta. Édesanyánk korán meghalt, õ
már nem tudott megtanítani bennünket a
háztartási dolgokra. Ezeken a recepteken
tanult a testvérem fõzni Hargitai nagyma-
ma tanácsai alapján. Menyasszony volt. Így
készült az asszonyéletre. Most lett volna az
esküvõje. Elõtte még elment Sárszentmik-
lósra a temetõbe, hogy virágot vigyen
anyukánk sírjára. Valami megijeszthette,
talán egy úton átfutó állat. Félrerántotta
az autó kormányát, s az árokba hajtott.
Azonnal meghalt.
Mélyen megráz ez a történet, s talán ez ad-
ja a végsõ lökést ahhoz, hogy elszánjuk ma-
gunkat és kiadjuk Hargitai nagymama sza-
kácskönyvét 3.000 példányban. Ha ott lesz
a konyhákban a polcon a szakácskönyv, ak-
kor nem kell kiírni füzetbe, vagy kivágni a
recepteket az újságból. Ez az elsõ könyv,
ami a sárbogárdi nyomdában kiadói szám-
mal készül. S valóban óriási sikert hoz a
szakácskönyv. Ötösével, tízesével viszik.

– Nemcsak nekem kell, viszek a két lá-
nyomnak, a Pesten lakó nõvéreimnek is.
Ez lesz a karácsonyi ajándék – mondja az
egyik vásárlónk.
Hajdú Zoltán feleségével jön. Az Enyingi
Török Bálintról készült emlékkönyvüket
szeretnék velünk kiadatni 1.000 példány-
ban. Tóth Sándor sárkeresztúri reformá-
tus lelkész pedig Szénási Sándor bicskei
lelkipásztor prédikációinak gyûjteményét
hozza el. „Örömötök munkatársa” címmel
500 példány készül belõle a nyomdánkban.
Ezekkel a kiadványokkal indul a könyvki-
adás Sárbogárdon.
Sok lábon állunk, így tudunk talpon ma-
radni és fejlõdni. A gépeket mind saját erõ-
bõl vásárolom. Nem ácsingózok önkor-
mányzati, állami pénzekre, nagyképû
pénzemberek támogatására. Mindig csak
akkorát lépek elõre, amekkorára más se-
gítsége nélkül képes vagyok. Így tudok füg-
getlen maradni minden politikai, gazdasá-
gi befolyástól. Ez persze nagyon küzdel-
mes út, hiszen sokszor az elsõ hajnali nap-
sugár is a gépek mellett talál, de legalább a
magam ura, szabad ember maradok. A
magaura paraszt nagyapám vére munkál
bennem. Kilencvenéves korában is fölült
az egylovas kocsijára, s minden hajnalban
kihajtott a szõlejébe, a Csûcsösbe. A szõlõ-
höz tartozott egy kaszáló. Oda kicsapta a
lovat, míg Õ a szõlõmunkát végezte. Nem
egyszer mondta:
– Vénségemre tanultam meg, hogy csak
akkora terhet vegyek a vállamra, amit elbí-
rok. Ládd-e, Lalikám! Három hold szõlõ-
bõl és a kaszálóból jobban megélek most,
mint amikor százholdas bérleménnyel
küszködtem. Most nem függök senkitõl, és
megelégszem annyival, amit ez a föld ne-
kem évrõl évre megterem.
Olykor nem könnyû megtartani ezt a füg-
getlenséget az újságnál.
Bereczk Imre nagyvállalkozó, régi ismerõs
kopogtat be a szerkesztõségbe. Nagy han-
gon elõadja, hogy megvásárolta a szovjet
laktanyát, ott olyan ipari vállalkozásokat
létesít, amelyek a városban és a környezõ
településeken élõk számára munkát bizto-
sítanak, egy mezõgazdasági feldolgozó-
üzemmel garantált piacot biztosít a kör-
nyékbeli mezõgazdasági vállalkozók ter-
ményei számára.
– Neked személy szerint is jó lenne, mert
havonta milliós tételben munkával látnám
el a nyomdádat, és az újságban rendszere-
sen egész oldalas reklámfelületet vásárol-
nék. Az a kérésem, hogy az újság részérõl
támogasd a törekvéseimet, hogy együtt fel-
virágoztassuk Sárbogárdot! – szólít fel ha-
tározottan.
– Imre! Ha ez valóban olyan jó a városnak,
az itt lakó embereknek, akkor természete-
sen támogatom az én eszközeimmel a tö-
rekvésedet – felelem visszafogottan. Nem
véletlen a visszafogottságom. Emlékszem

még arra, hogyan próbálta Bogárdnak „el-
adni” Imre az akkumulátorbontót. Érzi
visszafogottságomat és tovább érvel, hogy
meggyõzzön:
– Az önkormányzat is támogatja az elkép-
zeléseimet, és arra készülünk, hogy az ön-
kormányzati területek bevonásával közös
vállalkozásban létesítünk ipari parkot, és
az önkormányzattal közösen kiépítjük oda
az infrastruktúrát.
– Egy ekkora vállalkozáshoz milliárdos
nagyságú tõkebevonásra van szükség.
Honnan lesz erre pénz? – akadékoskodok.
– Ilyenek vagytok ti, bogárdiak! Irigyek,
rosszindulatúak, mert szûk az agykapaci-
tásotok. Nem látjátok a lehetõségeket,
csak aggodalmaskodtok ahelyett, hogy
cselekednétek. És ilyenek vagytok ti, új-
ságírók is. Moslékzabáló banda! Ne merj
az utamba állni, mert eltaposlak! – rivall
rám. Bevágja maga mögött az ajtót, és el-
rohan.
Ezek után még inkább kíváncsi leszek az
ügy hátterére. A következõ testületi ülé-
sen téma a Bereczk-féle ipari park ügye. A
jegyzõ és a testület nagyobb része lelkesen
támogatja, csak a kisebbség morog. Nincs
elég információjuk, csak amit Bereczk és a
jegyzõ mond, az meg minden gyanúsan na-
gyon szép és túl jó. Így hát utánanézek a té-
nyeknek.
Kikérem a földhivatalból a szovjet lakta-
nyaingatlan tulajdoni lapját. Ebbõl kide-
rül, hogy Agrobank-kölcsön segítségével
vásárolta meg Bereczk a szovjet laktanya
privatizációra kijelölt részét, s arra szél-
jegyként bejegyezték a szegedi Budalakk
Titán Kft.-t, amely Bereczk Imre tulajdo-
na. Talán onnan lesz majd a fejlesztéshez
tõke?
Elmegyek Szegedre, kikérem a cégbírósá-
gi dokumentumokat. Kiderül, a cég csõd-
eljárás alatt áll. Megírom mindezeket az
újságban. Az újság megjelenése napján es-
te beront Bereczk Imre a lakásunkra.
Üvöltözik velem és fenyegetõzik. Édes-
anyám édesapám fokosával harciasan elé
ugrik, mint egy anyatigris:
– Ha nem takarodik el innen, ezzel a fokos-
sal szakítom be a fejét! – kiáltja, és már
emeli is a fokost.
Imre menekülõre fogja, de az ajtóból még
visszaszól:
– Idefigyelj, te Hargitai! Vedd tudomásul,
hogy fizikailag megsemmisítelek, tönkre-
teszlek, nyomdát nyitok rád, tönkreteszem
az újságodat akkor is, ha ez nekem egy va-
gyonba kerül.
Hidegen hagy a fenyegetõzése. A lényeg,
hogy így már van elég információja a kép-
viselõ-testületnek, hogy felelõsen dönt-
hessen.
Folytatom.

Hargitai Lajos



12 CSALÁDI KÖR / SZÍNES 2015. augusztus 19. Bogárd és Vidéke

BORSÓS NOKEDLI
Hozzávalók – nokedli: 3 db tojás, 1,5 bögre finomliszt, 2,5 dl víz, 1
csipet só, 1 tk kakukkfû; zöldségszett: 1 db póréhagyma, 1 köze-
pes db piros kaliforniai paprika, 30 dkg zöldborsó, 2 ek naprafor-
góolaj, 4 dl tejföl, 2 kk só, 3 tk fûszerpaprika, 1 tk borsikafû, cit-
rombors ízlés szerint.

Nokedli
Egy tálba sót szórunk, ráütjük a tojásokat és megszórjuk kakukk-
fûvel. Használhatunk más zöldfûszert is, sokat dob rajta a petre-
zselyem vagy a tárkony is. Ha tehetjük, friss fûszerrel dolgozzunk.
Egy villával lazán kevergetve nagyjából homogénné alakítjuk a
masszát. Fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztet és a vizet, villával
kevergetve, amíg el nem érjük a tökéletes nokedliállagot (ha már
masszív, de a villával felemelve még lassan nyúlik lefelé). Fontos,
hogy lobogó, nagy mennyiségû vízbe szaggassuk a nokedlit, mert
egyébként összeáll és kellemetlen állaga lesz. Párszor megkever-
ve néhány perc alatt el is készül. Szûrjük le, és rögtön mehet a
zöldségekhez, amik eközben párhuzamosan már épp révbe ér-
nek.

Zöldségszett
A póréhagymát nagyobb szeletekre vágjuk és az olajon alacsony
hõfokon szép lassan megfonnyasztjuk. Hosszúkás csíkokra szele-
teljük a paprikát és rádobjuk a hagymára. Ekkor sózunk, borso-
zunk. 10 perc alatt a hõ már megdolgozza a paprikát, viszont még
friss, „harapható” az állaga. Ekkor boríthatjuk hozzá a borsót is,
amit rögvest nyakon önthetünk a tejföllel, amit összekeverünk a
borsikafûvel meg a pirospaprikával. 5 perc alatt összerottyannak
a tejfölös zöldségek, a nokedlit ekkor egyesítjük velük, és egy
gyors átforgatás után már készen is vagyunk. Érdemes egy fedõ
alatt 10 percig még pihentetni az ételt, hogy a szósz szépen átjár-
hassa a nokedlit. A roppanós paprikának, üde borsónak és a lágy
hagymacsíkoknak nincs is jobb közeg ennél.

NAPRAFORGÓKRÉM
Hozzávalók: 20 dkg napraforgómag, 2 kis db lilahagyma, 2 gerezd
fokhagyma (kicsi), 1 kk só, bors ízlés szerint, 1 dl víz, 2 ek sör-
élesztõpehely (elhagyható).
A napraforgómagot egy serpenyõben kevergetve átpirítjuk, így
karakteresebb íze lesz. Ha kihûlt, aprítógépbe öntjük, hozzá-
tesszük a félbevágott kicsi hagymákat, a fokhagymagerezdeket, a
sörélesztõpelyhet, sózzuk, borsozzuk és a vízzel együtt pépesre
daráljuk. A vizet érdemes apránként hozzáadni, és ha a kenhetõ
állagot 1 decivel nem érjük el, akkor nyugodtan adhatunk még
hozzá. Pirítóssal, vagy friss kenyérrel fogyasztjuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

A héten véget ér a hõség, és csa-
padékos idõjárás köszönt be.

Térségünkben egy sekély ciklon alakul ki, melynek középpontja
több napig Magyarország felett maradhat. Ennek köszönhetõen
több hullámban számíthatunk ismétlõdõ jelentõs csapadékra, a
hét elsõ két napján elsõsorban az ország északi felén, majd késõbb
délen is. Szerdán és csütörtökön is marad a csapadékos idõjárás,
de ekkor már inkább esõ, zápor lesz a jellemzõ, zivatar ekkor már
kevesebb helyen várható. A csapadékhajlam csökkenése pénte-
ken kezdõdhet meg, amikor kelet felõl lassan szárazabb levegõ ér-
kezhet térségünkbe. Eleinte északnyugati, északi, majd a hét má-
sodik felében gyenge, változó irányú szélre számíthatunk. A je-
lenlegi számítások szerint a hétvégén mérsékelten meleg, késõ
nyári idõ várható néhol záporral, esetleg zivatarral.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

A Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2015. augusztus 28-án (pénteken)
19 órai kezdettel az

Anima Musicae Kamarazenekar koncertjére.
Helyszín: Miszla, Kis utca 168.

Mûsor
A. Vivaldi: C-dúr szimfónia vonósokra, RV 112

E. Elgar: Szerenád op. 20.
W. A. Mozart: B-dúr divertimento, KV 137

Dohnányi E.–Sitkovetsky D.: Szerenád op. 10.
Belépõjegy: 1.500 Ft
Az Anima Musicae Kamarazenekar 2010-es megalakulása óta számos si-
keres koncertet és szakmai elismerést tudhat maga mögött: telt házas kon-
certeket adott az Óbudai Társaskörben, az Olasz Intézetben, a Zeneakadé-
mián, a Magyar Rádió Márványtermében, a Hilton Szállóban és a Pannon-
halmi Apátságban. Visszatérõ vendége Gyõr és Szeged városának, több
hangversenyt adott Hamburgban és Bécsben. Rangos fesztiválokon szere-
pelt; 2011-ben részt vett a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Kecskeméti Ko-
dály Fesztiválon és az Ars Sacra Fesztiválon. Emlékezetes 2014-es sárbo-
gárdi fellépésük is a Huszics Vendel Kórussal, Várdai Istvánnal és Bali Dá-
viddal.
2011-ben a bécsi Musikverein Aranytermében rendezett V. „Summa Cum
Laude” Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon az együttes vonószenekari kategó-
riában elsõ díjat nyert, „kiemelkedõ sikerrel” minõsítve. A zenekar 2012-
ben kiérdemelte a magyar Junior Prima díjat, melyet elõször vehetett át ze-
nekar a díj történelmében.

További információk:

www.miszla-art.hu
miszla@miszla-art.hu

www.animamusicae.hu

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a második világháború
befejezésének 70. évfordulója alkalmából kiállítást szervez
2015 õszén.

Arra kérünk mindenkit, hogy akinek van a háborúhoz kap-
csolódó tárgyi emléke (fénykép, levelezõlap, kitüntetés, ka-
tonai eszköz stb.), s szívesen megmutatná másnak is, jelent-
kezzen a sarbogardimuzeum@gmail.com címen, vagy a
https://www.facebook.com/sarbogardimuzeumegyesulet
oldalon!

Emlékezzünk közösen a hetven év elõtti történésekre!
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Hazaköltözött kékvércsék térségünkben
Hazánkban és a Sárvíz Völgye Tájvédelmi
Körzetének évtizedek óta elvándorolt, de
eredetileg õshonos madárfaját, a kék vér-
csét újra itthon köszönthetjük, hiszen
2015-ben ez az évtizedes számûzetés véget
ért.
Július 30-án e program folyamatába te-
kinthettünk be, mely 1980 óta Lendvai Gá-
bor és Fenyvesi László áldozatos és kitartó
munkájának köszönhetõ. Ezen a nyáron
meghozta gyümölcsét a rengeteg megfi-
gyelés és munka, hiszen itt költötték ki fió-
káikat a madarak. Gábor és László több te-
rületen hoztak létre telepeket, elsõsorban
a kék vércsék visszacsalogatása céljából,
de a kitelepített ládákba költözött be pél-

dául bagolycsalád is. Ilyen ládákat telepí-
tettek közelünkben Sárkeresztúr és Alap
határába.
Mint megtudhattuk, ezeket a ládákat fo-
gyatékkal élõk állítják elõ, így az érte adott
pénz jó helyre kerül.
A sárkeresztúri határban fészkelõ kék vér-
csék befogásában a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME) ke-
retein belül a Falco Projekt munkatársai
egy különleges befogóeszköz segítségével
gyûjtötték be a felnõtt egyedeket kizárólag
vizsgálat és gyûrûzés céljából. A vizsgálat
keretében megmérték a vércsék szárnyait s

vért is vettek azoktól, hogy a késõbbiekben
be lehessen azonosítani, melyik kicsoda,
hisz nevet is kaptak. Adataikat rögzítették
és gyûrûzés után lefotózták a regisztrált
madarat. A felnõtt madarak regisztrálása
után a fiókák begyûjtésével és gyûrûzésé-
vel zárták a hosszú napot.

A kutatók és megfigyelõk bíznak benne,
hogy a kék vércsék többségét jövõre újra
ezen a területen láthatják, ebben remélik
munkájuk gyümölcsét és örömét.

Hargitai Gergely

Csodakrumpli,
csodaparadicsom

A csöpögtetõs öntözõrendszer csodát mû-
velt a kertünkben. A hosszú ideig tartó ká-
nikula ellenére minden szépen virít. Több
mázsa uborka, paradicsom, krumpli ter-
mett.

A természet tréfás kedvét is kiélte, s lett
olyan krumpli, mint egy madár, és egy ma-
nóparadicsomnak keze is nõtt.

Hargitai Lajos

Gólyatragédia
Az idén sok gólya visszatért és fészket ra-
kott a városban. Most tanulnak repülni a
kisgólyák. Sajnos sok baleset is éri õket. A
Tinódy utca és a Nagy Lajos utca sarkán lé-
võ nagyfeszültségû vezetékre rászállt egy
fiatal gólya az elmúlt hetekben, és áram-

ütést szenvedett. Csak napok múlva vették
észre a környékbeli lakosok, hogy az osz-
lop tetején ott van a gólyatetem. A szom-
széd ház lakói szóltak az önkormányzat-
nak, ahonnan értesítették az áramszolgál-
tató embereit. Puha Feriék a terület
áramtalanítása után mentek föl az oszlop-
ra, s hozták le onnan a gólyát. Feri érdeklõ-
désemre elmondta, hogy sajnos elég sok
ilyen baleset van.

Hargitai Lajos
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Egy perc és „nyersz”!
Sárszentmiklós–Iváncsa

0-1 (0-0)

Sárszentmiklós: Deák M. – Németh K.,
Kõkuti T., Tóth Zs., Gráczer G., Nagy K.,
Gráczer B., Bartók D., Hodován A.,
Majláth H., Bezerédi Á.
Csere: Leszkovszky 2, Nagy Á., Szabó Sz.,
Bíró B., Lajtos A., Gráczer B.
Edzõ: Demeter D., Sárai György.
Iváncsa: Balogh 2. – Sinka R., Aradi Cs.,
Márki D., Jankovics Zs., Facskó J. T., Nagy
A., Berényi B., Balogh 2., Fodor G., Szau-
ter I.
Csere: Csikesz P., Gábor Á., Péczel P., Ser-
fõzõ M., Mondovics D., Nédó G.
Edzõ: Miskovics Bálint.
Változatos iramú mérkõzésen felváltva fo-
rogtak veszélyben a kapuk. 6. perc: Balogh
L. lövését Deák M. bravúrral védte. Az el-
lentámadásból Majláth A. kapu közepébe
tartó lövését Balogh 2. hárította. 16. perc:
Berényi 17 m-rõl leadott lövését Deák biz-
tos kézzel fogta. 21. perc: Majláth jól elta-
lált lövése a kapu fölött hagyta el a játékte-
ret. 28. perc: Majláth éles szögbõl kapura
emelt, Balogh bravúrral fölé ütötte a lab-
dát. 36. perc: Sinka 20 m-rõl a jobb alsó sa-
rokba tartó lövését Deák jó érzékkel ütöt-
te szögletre. 44. perc: az Iváncsa 21 m-rõl
szabadrúgáshoz jutott, a labda alig szállt a
kapu fölé.
A második félidõre sem esett vissza a mér-
kõzés színvonala. 50. perc: Majláth 8 m-rõl
leadott lövését Balogh lábbal védi. 53.
perc: a mérkõzés legnagyobb helyzete ma-

radt kihasználatlanul. Gráczer B. egyedül
tört egy szép cselsorozat után kapura, és 12
m-rõl jól helyezett lövését Balogh ismét
óriási bravúrral lábbal védte. 61. perc:
Márki jobb oldalról élesen belõtt labdáját
Berényi 5 m-rõl fölé vágta. 67. perc: az
Iváncsa végzett el szabadrúgást, a labda a
kapufáról vágódott vissza. 80. perc: egy is-
mét jobbról belõtt labda a Sárszentmiklós
kapuja elõtt suhant el. 89. perc: szabadrú-
gáshoz jutott az Iváncsa csapata a kaputól
22 m-re. Berényi állt a labda mögé, és jól
helyezett lövése a sorfal fölött a kapu bal
oldalába került. Az egyenlõ erõk küzdel-
mébõl ez a gól döntött az Iváncsa javára.

A mindvégig küzdelmes, jó iramú mérkõ-
zésen nem érdemelt vezetést a hazai csa-
pat.

Jók: Deák M., Tóth Zs., illetve Balogh Z.,
Szauter I.

Ifjúsági mérkõzés: Sárszentmiklós–Iván-
csa 1-4 (0-2)

Megyei II. mérkõzés: Nagykarácsony–Sár-
szentmiklós II. 0-1

A következõ hazai mérkõzések:

Megyei I. osztály: Sárszentmiklós–Puszta-
vám: 2015. augusztus 30., 16.30 óra.

Megyei II. osztály: Sárszentmiklós II.–
Pusztaszabolcs: 2015. augusztus 23., 17
óra.

Szántó Gáspár

Miklós
futballeredményei

Martonvásár–
Sárszentmiklós SE 0-0

A Sárszentmiklós felnõttcsapata egy 5 he-
tes felkészüléssel a háta mögött vágott bele
a 2015/16-os megyei I. osztályú bajnokság-
ba. A nyitó mérkõzést augusztus 9-én ját-
szotta Martonvásár ellen. A cél nem volt
kisebb, mint a 3 pont megszerzése, de aho-
gyan azt a végeredmény is mutatja, nem
sikerült teljesíteni.
A hazai csapatra a kemény, néhol már túl-
ságosan is agresszív játék volt jellemzõ,
aminek köszönhetõen a mérkõzés elején
õk domináltak, de vezetést nem sikerült
megszerezniük. A 20. perc környéki ivó-
szünet után a sárszentmiklósi csapat kez-
dett magához térni, több veszélyes helyze-
tet is kialakított, viszont egyiket sem sike-
rült gólra váltani. A félidõ után a hazai tér-
félen pattogott többet a labda, és a 60.
percben egy jó kiugratás után Gráczer
Bence lõtt kapura laposan, de a kapufáról
kifele gurult a labda. A miklósi csapat to-
vább ostromolta a fáradni látszó martoni-
ak kapuját, és ha eddig nem is sikerült, a
92. percben még mindig volt lehetõség
megszerezni a gyõztes gólt. Majláth be-
adásába a kapus beleért, és Bartók Dávid
elé került a labda. Ajtó–ablak helyzet ala-
kult ki, de Dávid rosszul találta el a labdát,
így az a kapu mellett hagyta el a játékteret.
A végeredmény maradt 0-0. A miklósi csa-
pat sok hibával játszott a mérkõzésen, ren-
geteg kihasználatlan helyzetekkel.
Az ifi csapat eredménye: Martonvásár–
Sárszentmiklós SE 0-4
A megye II. osztály mérkõzése: Sárszent-
miklós II.–Kisláng 1-3 (0-2)
Góllövõk: Fekete J. (54. p. 11-esbõl), ill.
Dudar E. (38. p.), Villerding Zs. (39 p.), Si-
mon I. (77. p.).
Sárga lap: Juhász I., Fekete J., Somogyi L.,
ill. Dudar E., Dudar K., Fekete A., Molnár
J.
Piros lap: Juhász I. (Sárszentmiklós II.).
Az I. félidõ 17. percében megfogyatkozott
Sárszentmiklós II. nem bírt a jó erõkkel
felálló Kisláng csapatával. A hõség ellené-
re jó iramú mérkõzésen, megérdemelten
nyert Kisláng.
Jók: Bogdán A., ill. Komlós R.
Gólok:
38. p.: a büntetõterületen belül megszer-
zett labdát visszagurítva 18 m-rõl Dudar E.
a jobb felsõ sarokba lõtt.
39. p.: a jobb oldalon kiugró Villerding Zs.
14 m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot.
54. p.: a büntetõterületen belüli szabályta-
lanság miatt megítélt 11-est Fekete J. biz-
tosan értékesítette.
77. p.: Simon I. 16 m-rõl védhetetlen gólt
lõtt.

Sárszentmiklós SE

KÖZLEMÉNY A GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Sárbogárd város közigazgatási területén a gyógyszertári ügyeletre kötelezett közfor-
galmú gyógyszertárak ügyeleti rendje az alábbiak szerint változott.

Az ügyeleti szolgálat ellátására kötelezett gyógyszertárak a gyógyszertári ügyeletet
kétheti váltásban, az alábbi sorrendben látják el.

2015. augusztus 10-étõl:

1. RÉZKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR

7000 Sárbogárd, Ady E. út 147., telefon: 06 (25) 508 230

2. UNIKORNIS GYÓGYSZERTÁR

7000 Sárbogárd, Ady E. út 13-19., telefon: 06 (25) 508 815

3. KORONA GYÓGYSZERTÁR

7000 Sárbogárd, Ady E. út 127., telefon: 06 (25) 460 520

4. ÕRS PATIKA

7003 Sárbogárd, Köztársaság út 179., telefon: 06 (25) 460 194

Az ügyelet esedékessége napján az ügyeleti idõ munkanapokon és szombaton
18.30–22.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 8–22 óráig tart.

Dr. Kiss Tímea gyógyszerész
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SÍC – hírek, eredmények

Dominik a 2015-ös év gyermek bajnoka!
Augusztus elsõ hétvégéjén, szombaton rendezték az íjászok hosszú távú Budapest Baj-
nokságát, ahol Széplaki Zoltán versenyzõnk áll rajthoz és a 7. helyen végzett.
Másnap került lebonyolításra a felnõttek 2015. évi rövid távú országos bajnoksága, vala-
mint a serdülõ és gyermek íjászok országos bajnoksága.
Rövid távon, 50 és 30 m-en csak azok a felnõttek indulhattak, akik a 2014-es évben nem
szereztek minõsítést hosszú távon. Két versenyzõnk, Katona Alex és Batári Balázs voltak
érdekeltek ebben a mezõnyben. Katona A. az 5. helyen, Batári B. a 7. helyen végzett.
A serdülõ versenyzõk 30 m-en, míg a gyermek versenyzõk 20 m-en mérték össze tudásu-
kat. Ugyanúgy, mint a felnõtteknél, 72 vesszõs rangsorolóval kezdõdött a nap elsõ része.
A nap második része ugyanezen távokon a kieséses versenyekkel folytatódott. Serdülõ
korcsoportban egyesületünk nem tudott versenyzõt nevezni, nem voltunk érdekeltek.
Gyermek korcsoportban a lányok között indult Csik Nikoletta a rangsorolóban 2. helyen
zárt. A kieséses fordulóban nagyon ügyesen versenyezve jutott az aranydöntõbe, ahol vé-
gül 2. helyezésével szerzett OB-ezüstöt.
Marosi Dominik a gyermek fiúk rangsoroló versenyét megnyerve erõnyerõként várhatta
a döntõt, ahol nagyon magabiztosan, összeszedetten 104–72 arányban szerezte meg az 1.
helyet, azaz a 2015. év gyermek országos bajnoka!
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és
férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját történelmi, longbow, vadász, csigás
és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)
Sárréti Íjász Club Sárbogárd
Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Tisztelt gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülõ szülõk!

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A
§-a értelmében a rendszeres gyermekvédelmi
jogosultsághoz kapcsolódó, évi kétszeri (au-
gusztus, november) támogatást fogyasztásra
kész étel, tanszer és ruházat vásárlására fel-
használható 5.800 Ft/fõ Erzsébet-utalvány
formában kell nyújtani a 2015. augusztus 1.
napján is fennálló jogosultság esetén a jogo-
sultak részére.
Az utalványok kiosztása az alábbi helyen és
idõben történik:
Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2., földszint, ügyfélszolgálati iroda
Idõpontok:
2015. augusztus 25. (kedd) 8–15 óra
(A-tól J-ig)
2015. augusztus 26. (szerda) 8–15 óra
(K-tól R-ig)
2015. augusztus 27. (csütörtök) 8–15 óra
(S-tõl Zs-ig)
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált
gyermeket, hogy szíveskedjen az utalványt
személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja
útján a jelzett – családi nevének kezdõbetûjét
tartalmazó – idõpontokban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon
kizárólag az adott kezdõbetûkhöz tartozó
személyek Erzsébet-utalványai állnak rendel-
kezésre.

Sárbogárd város jegyzõje

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL

Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290;
hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal 2015. június 1-jétõl érvényes
ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25)
520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu; H 7.00–17.00, K 7.30–12.00, Sze
7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00–12.00

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291,
fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30
és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175;
fejermsarbogardjh-mk@lab.hu; H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P
8.00–12.00

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508
020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu; H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze
8.00–15.30, P 8.00–12.00

CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25)
234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu, kiss.monika@sarbogard.fejer.gov.hu;
H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00

ÜGYSEGÉDEK:

ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00–11.00, Béke u.
56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3. IGAR: K 7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P
7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H
15.00–16.00, Kossuth u. 10. SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁR-
SZENTÁGOTA: Cs 8.00–10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ
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Augusztus 22., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma dél-
elõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Summa 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Exp-
ressz 16.15 Világ 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 6.30 Hazajáró 7.00 Hír-
adó 7.25 Hogy volt!? 8.20 A Pannon kõtenger 8.45 A
nap vendége 9.00 Anna 11.00 Építészkorzó 11.30
Isonzo expressz 12.00 Híradó 12.45 Magyar történel-
mi arcképcsarnok 13.00 Térkép 13.30 Hegedûs a ház-
tetõn 16.30 Szerelmes földrajz 17.00 Univerzum 18.00
Híradó 18.30 Szerencseszombat 19.30 A misszionári-
uslány 21.05 A Vaslady 22.55 Fargo 0.30 A misszioná-
riuslány 2.05 Szerelmes földrajz 2.35 Virágzó Magyar-
ország 3.00 Magyar történelmi arcképcsarnok 3.35
Hogy volt!? 4.25 Építészkorzó 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.40 Kölyökklub 9.55 Ízes
élet 10.20 Teleshop 11.10 Kalandor 11.35 Street
Kitchen 12.05 Agymenõk 13.00 Az élet csajos oldala
13.55 A harc törvénye 16.00 Botrányos pomponlá-
nyok 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.15 A szingli
fejvadász 21.00 Elrabolva 2. 22.50 Senki fia 0.45 Véres
mosoly 2.20 Döglött akták 4.00 Gálvölgyi-show 4.30 A
szingli fejvadász 5.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 matiné 8.30 Állati
dokik 8.55 Astro-világ 10.05 Babavilág 10.35 Pimasz
úr ott alszik 10.45 Kasza! 13.00 Kuzey Güney – Tûz és
víz 16.00 I. Q. – A szerelem relatív 18.00 Tények 19.00
Bölcsek kövére 21.05 Testcsere 23.20 Vámpírok: A
gyilkos csapat 1.20 Sportos 1.35 A férjem védelmében
2.20 Rúzs és New York 3.00 Felejthetetlen 3.40 Mrs.
Klinika 5.10 Állati dokik 5.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.05
Sportvilág 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Hori-
zont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány
hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat
délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 20.05 Népzene határok nélkül
20.30 Családi sáv 20.40 Mese 20.50 Zene 21.05 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré
0.10 Éjszaka

Augusztus 23., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Kék bolygó 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó 12.45
Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15
Rúzs és selyem 16.15 Tessék! 17.15 4kerék 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.30 Útmutató 7.00 Híradó 7.25
Hogy volt!? 8.20 Mesélõ cégtáblák 8.40 A világörök-
ség kincsei 9.00 Isten kezében 9.25 Engedjétek hoz-
zám… 9.35 Katolikus krónika 10.05 Új nemzedék
10.35 Evangélikus magazin 11.00 Evangélikus riportok
11.30 Önkéntesek 12.00 Híradó 12.45 Ízõrzõk 13.20
Kerek Ferkó 14.45 Képvadászok 16.10 Univerzum
18.00 Híradó 18.40 Rámenõs páros 19.30 Krokodil
Dundee 21.10 A nemzet aranya 23.25 Volt egyszer egy
Amerika… 3.05 Fargo 4.45 A nap vendége 4.55
Aranyfeszt
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.05
Teleshop 11.00 A Muzsika TV bemutatja: Mert min-
denkiben van muzsikus lélek 11.30 4ütem 12.00 Hazug
csajok társasága 14.00 Agatha Christie: Gyöngyözõ
cián 16.05 Változó szerelem 18.00 Híradó 18.50 Cobra
11 19.50 A három testõr 21.50 Randi az oltárnál 23.35
Mr. és Mrs. Smith 2.00 Portré 2.25 Döglött akták 3.10
Cobra 11 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok
közt
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 matiné 9.25 Több
mint TestÕr 9.55 Astro-világ 11.05 ÁllatoZoo 11.35
Apaütõk 12.25 Stahl konyhája 12.55 Knight Rider
14.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Nyerj egy randit
Tad Hemiltonnal! 18.00 Tények 19.00 Avatar 22.20
Ragadozók 0.30 Sportos 0.45 A folyó 2.55 A szépség

és a szörnyeteg 3.40 Psych – Dilis detektívek 4.25 Ha-
láli zsaruk 5.10 Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Hatá-
rok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.05 Sportvilág 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Oxigén 13.05 G7 – Gazdasági maga-
zin 13.30 Irány Rio! 14.00 Formabontó 16.05 Evangéli-
kus istentisztelet közv. 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvi-
lág 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Csalá-
di sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság
20.30 Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádió-
színház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy
hazában 0.10 Éjszaka

Augusztus 24., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gaz-
da 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tu-
dás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.30 Domovina 7.00 Híradó 7.20 Rózsák harca 8.10 A
világörökség kincsei 8.35 Észak és Dél 9.25 A múlt fog-
ságában 10.20 A hegyi doktor – Újra rendel 11.05 Ró-
zsák harca 12.00 Híradó 12.45 Kapa, kasza, fakanál
13.15 Kívánságkosár 15.10 Rex felügyelõ 16.05 Uni-
verzum 18.00 Híradó 18.40 Észak és Dél 19.35 A hegyi
doktor – Újra rendel 20.25 J.A.G. – Becsületbeli ügyek
21.20 Sherlock 22.55 A csapda 0.40 A nemzet aranya
2.50 Magyar elsõk 3.05 Magyar történelmi arckép-
csarnok 3.25 Szerelmes földrajz 3.55 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A mentalista 16.50 A szere-
lem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 23.25
Híradó 23.55 A fõnök 1.00 Reflektor 1.10 A harc törvé-
nye 2.40 A bosszú angyala 3.25 Gálvölgyi-show 4.00
Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babaper-
cek 9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-Világ 12.00
Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55
Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica
aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-
Rosszban 20.15 Az utolsó léghajlító 22.20 Looper – A
jövõ gyilkosa 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos
2.00 Ezo.TV 3.15 Állati dokik 3.40 Kuzey Güney – Tûz
és víz 4.25 Sherlock és Watson 5.10 Csapdába csalva
5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989.
15.35 Közelrõl 16.00 Krónika 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõ-
sök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.55 Vers napról napra 21.05
Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 25., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Tessék!
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda 16.15 Élõ
egyház 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.25
Rózsák harca 8.15 A világörökség kincsei 8.35 Észak

és Dél 9.30 A múlt fogságában 10.20 A hegyi doktor –
Újra rendel 11.10 Rózsák harca 12.00 Híradó 12.45
Kapa, kasza, fakanál 13.15 Kívánságkosár 15.15 Rex
felügyelõ 16.05 Univerzum 18.00 Híradó 18.40 Észak
és Dél 19.35 A hegyi doktor – Újra rendel 20.25 Párizsi
helyszínelõk 21.20 Az utolsó angol úriember 22.05
Europa Cantat 22.40 Játszó társaság 23.35 Dákini – A
bölcsesség nõi aspektusa 0.30 Sherlock 2.05 Magyar
elsõk 2.20 Magyar történelmi arcképcsarnok 2.55
Szerelmes földrajz 3.25 Pannon expressz 3.55 Határta-
lanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A mentalista 16.50 A szere-
lem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Zsaru pánikban
23.20 Híradó 23.55 Egy rém modern család 0.20 Neve-
lésbõl elégséges 1.15 Reflektor 1.35 A Muzsika TV be-
mutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.05 A bosszú angyala
4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babaper-
cek 9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-világ 12.00
Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55
Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica
aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-
Rosszban 20.15 Villámtolvaj – Percy Jackson és az
olimposziak 22.15 Hawaii Five-0 23.40 Franklin és
Bash 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 2.00 Ezo.TV
3.05 Kútfúrás, avagy kincskeresés másképp 4.05
Sherlock és Watson 4.50 Aktív 5.10 Csapdába csalva
5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.00 Kró-
nika 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 20.55 Vers nap-
ról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap tör-
ténetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 26., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Tessék! 16.15 Iskolapad
17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Hor-
vát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.20 Ró-
zsák harca 8.10 Kapa, kasza, fakanál 8.40 Észak és Dél
9.30 A múlt fogságában 10.25 A hegyi doktor – Újra
rendel 11.10 Rózsák harca 12.00 Híradó 12.45 Kapa,
kasza, fakanál 13.15 Kívánságkosár 15.15 Rex fel-
ügyelõ 16.05 Univerzum 18.00 Híradó 18.40 Észak és
Dél 19.35 A hegyi doktor – Újra rendel 20.25 Szabad-
ság tér ’89 21.15 Szerelem és vérbosszú 22.10 Római
helyszínelõk 23.10 Aranyfeszt 0.05 A velencei kurtizán
1.55 Az utolsó angol úriember 2.45 Szerelmes földrajz
3.25 Pannon expressz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A mentalista 16.50 A szere-
lem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Szulejmán
22.30 Híradó 22.55 Döglött akták 0.00 Egy rém mo-
dern család 0.30 Reflektor 0.45 Az idõutazó felesége
2.35 A bosszú angyala 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor
5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babaper-
cek 9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-világ 12.00
Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55
Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica
aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖ-
BÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM háló-
zatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián.
Augusztus 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Sán-
dor Levente búcsúja (ism. 27p) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Kórus a gimiben (ism. 93p), Fafaragótá-
bor (ism. 49p), Csutka-gála (ism. 44p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Augusztus 22., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fut-
ballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism.
70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Kórus a gimiben (ism.
93p), Fafaragótábor (ism. 49p), Csutka-gála (ism.
44p) 18.00 Lapszemle 19.00 Tuningtalálkozó (ism.
30p), Cecei Juliális (ism. 45p), Interjú Kapitány Hilda
tûzzománckészítõvel (ism. 40p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Augusztus 23., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Kato-
na Dóra íjásszal (13p), Interjú Rohonczi Gergõ kézilab-
dázóval (15p), Dana Rómában (ism. 26p), Pünkösdi
Néptánctalálkozó Alapon 3. rész (ism. 73p) 14.00
Juliális Cecén (45p), Tuningtalálkozó (ism. 30p),
Cecei Juliális (ism. 45p), Interjú Kapitány Hilda
tûzzománckészítõvel (ism. 40p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet: Alapi férfikonferencia (ism. 54p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Augusztus 24., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Alapi
férfikonferencia (ism. 54p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Interjú Bakonyi Istvánnal (28p), Vadásznap Ala-
pon (86p), Interjú Farkas Tibor méhésszel (30p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Augusztus 25., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Fut-
ballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism.
70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Bõjtös Attila
búcsúja (61p), Interjú Pongrácz József pékkel (ism
63p), Interjú Sándor Pál gyógyszerésszel 1. rész (ism.
74p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 26., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Ba-
konyi Istvánnal (28p), Vadásznap Alapon (86p), Inter-
jú Farkas Tibor méhésszel (30p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Futballmérkõ-
zés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Augusztus 27., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fut-
ballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism.
70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Alapi
férfikonferencia (ism. 54p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekint-
hetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mû-
soroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mû-
sorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltató-
kat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Mada-
gaszkár 22.00 Lángoló Chicago 0.00 Tények 0.45 Ak-
tív 1.05 Sportos 1.20 Ezo.TV 2.35 Az elítélt 4.10 Lángo-
ló Chicago 4.50 Aktív 5.10 Csapdába csalva 5.35
Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.00 Krónika 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális
magazin 20.55 Vers napról napra 21.05 Sportvilág
21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Augusztus 27., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskola-
pad 14.15 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15 Unió28
17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10 Ma éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Slovenski utrinki 6.30 Alpok–Duna–Adria 7.00 Híradó
7.20 Rózsák harca 8.10 Kapa, kasza, fakanál 8.45
Észak és Dél 9.35 A múlt fogságában 10.25 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.15 Rózsák harca 12.00 Híradó
12.45 Kapa, kasza, fakanál 13.15 Kívánságkosár 15.15
Rex felügyelõ 16.05 Univerzum 17.45 Szerencse Hír-
adó 18.00 Híradó 18.40 Észak és Dél 19.30 A hegyi
doktor – Újra rendel 20.20 Szívek doktora 21.10 Egy kí-
nai viszontagságai Kínában 22.50 kult.hu 23.20 A rej-
télyes XX. század 23.50 A turné 1.20 A velencei kurti-
zán 3.15 Magyar elsõk 3.35 Magyar történelmi
arcképcsarnok 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A mentalista 16.50 A szere-
lem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszí-
nelõk 22.20 Híradó 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.55
Ping-Pong: Az ököl színre lép 1.25 Reflektor 1.40 A
bosszú angyala 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babaper-
cek 9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-világ 12.00
Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55
Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica
aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-
Rosszban 20.15 Madagaszkár 2. 22.00 Ügyféllista
0.00 Tények 0.45 Aktív 1.05 Sportos 1.20 Ezo.TV 2.35
Szalagavató 4.00 Állati dokik 4.25 Sherlock és Watson
5.10 Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások

14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Kö-
zelrõl 15.40 Hangtár 16.00 Krónika 16.10 Trend-idõk
16.30 Sportvilág 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55
Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belé-
põ – Kulturális magazin 20.55 Vers napról napra 21.05
Rádiószínház 21.30 Sportvilág 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Augusztus 28., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Summa 15.15 Kosár 16.15 Min-
den tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program

Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból 5.20
Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Életkerék
6.30 Öt kontinens 7.00 Híradó 7.20 Rózsák harca 8.10
Kapa, kasza, fakanál 8.40 Észak és Dél 9.30 A múlt fog-
ságában 10.20 A hegyi doktor – Újra rendel 11.10 Ró-
zsák harca 12.00 Híradó 12.45 Kapa, kasza, fakanál
13.15 Kívánságkosár 15.15 Rex felügyelõ 16.05 Uni-
verzum 18.00 Híradó 18.40 A fekete múmia átka 19.50
A hegyi doktor – Újra rendel 20.40 Columbo 22.20
Brown atya 23.10 Holttest az ágyban 0.45 Egy kínai vi-
szontagságai Kínában 2.25 Magyar elsõk 2.40 Magyar
történelmi arcképcsarnok 3.00 Szerelmes földrajz 3.30
Pannon expressz 3.55 Határtalanul magyar

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor
13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éjjel-nappal Buda-
pest 15.55 A mentalista 16.50 A szerelem foglyai
18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 20.45 Barátok közt 21.20 A kód 23.20 Híradó
23.55 Vámpírnaplók 0.55 Reflektor 1.10 Street Kitchen
1.45 Kalandor 2.00 4ütem 2.30 A bosszú angyala 4.00
A nagy svindli

TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babaper-
cek 9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-világ 12.00
Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55
Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica
aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-
Rosszban 20.15 Madagaszkár 3. 22.05 Becstelen
Brigantyk 1.10 Tények 1.55 Sportos 2.10 Ezo.TV 3.15
Aktív 3.35 Kettõs ügynök 5.10 Babavilág 5.35 Super
Car

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet fél-
órája 14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl
16.00 Krónika 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30
Sportvilág 18.05 Krónika 18.25 Hõsök naptára 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00
Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.55 Vers
napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Történet hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjsza-
ka
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FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN, négylakásos
TÁRSASHÁZBAN, FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ

06 20 405 7366

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú
FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!

Sárbogárd és 30 kilométeres körzetébõl.
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

Klarstein DAGASZTÓGÉP (új), 200x180-as fejtámlás
FRANCIAÁGY Billerbeck rugós matraccal

JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ. Érdeklõdni: +36 70 379 2012

ELADÓ PARASZTHÁZ (irányár: 1.650.000 Ft)
és KÜLÖN TELEK. 06 30 266 5234

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN (COOP ABC FELETT)
70 m2-es, 2 szobás, 2 erkélyes LAKÁS ELADÓ!

Irányár:5,5 M. 06 30 602 9103

HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Nagyobb méretû (OSB lapból) kutyaház 5.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 405
7366

Árpád-lakótelepen 4. emeleti, 53 m2-es, kétszobás lakás eladó. Irányár:
2,99 M Ft. 06 (70) 6811 133.

Górés morzsolt kukorica és gyári szõlõprés eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 446
6821 (1148890)

Sarokülõ; 100 öl szõlõ épülettel eladó. 06 (25) 460 954

Sárbogárd–Rétszilas, Fehérvári út 110. szám alatt 2.800.000 Ft-ért csa-
ládi ház eladó. Gazdálkodásra is alkalmas. Érdeklõdni a 06 (30) 504
8825-ös telefonszámon. (1148789)

APRÓHIRDETÉSEK

ÁLLÁSHIRDETÉS

A KLIK Sárbogárdi Tankerülete
(7000 Sárbogárd, Ady Endre út 194-196.)

pénzügyi referens

munkakör betöltésére a 29/2012. Korm. rendelet 47. feladat-
kör szerinti egyetemi vagy fõiskolai szintû gazdálkodási szakon
szerzett közgazdász szakképzettséggel rendelkezõ munkatár-
sat keres határozatlan idõre szóló szerzõdéssel.

Benyújtandó dokumentumok:

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
(vagy annak igénylését igazoló tértivevény),

– fényképes szakmai önéletrajz,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,

– motivációs levél.

Pályázat benyújtásának határideje:
2015. szeptember 4.

Pályázat benyújtásának helye, információ kérése:
7000 Sárbogárd, Ady E. út 194-196.

A Cecei Általános Iskola Alsószentiváni Tagiskolája

heti 8-10 órában

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
ÓRAADÓ TANÁRT KERES.

Érdeklõdni Kiss Attila tagintézmény-vezetõnél:

telefon: 25/504-710; e-mail:
iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu
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Engedély nélkül távozott

Augusztus 3-án a délelõtti órákban a járõrök Sárke-
resztúron, a Dózsa György utcában egy 15 éves lány-
nyal szemben intézkedtek. Az igazoltatás során kide-
rült, hogy a fiatal engedély nélkül távozott az egyik
gyermekotthonból, ezért õt a rendõrök elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd nevelõjének
átadták.

Kölcsönvett autóval baleset
Sárbogárdról, a Hõsök terérõl érkezett bejelentés au-
gusztus 13-án anyagi káros balesetrõl. A kiérkezõ jár-
õrök megállapították, hogy a balesetet okozó 26 éves
helyi férfi egy személyautóval közlekedett, amely egy
ismerõse tulajdonát képezi, azonban azt a 24 éves he-
lyi férfi tudta és beleegyezése nélkül vitte el. A rend-
õrök a baleset okozóját elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók jármû önké-
nyes elvétele vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd szaba-
don bocsátották.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK

Rémes fémes

A járõrök Sárkeresztúron, a Szabadság utcában értek
tetten július 30-án délután egy 16 éves fiút, aki egy csa-
ládi házból fémtárgyakat próbált meg eltulajdonítani.
A rendõrök a fiatalkorút elfogták és elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók
lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bûn-
ügyi õrizetbe vették.

Anyját zaklatta

Egy alapi nõ kért rendõri segítséget augusztus 3-án 13
óra körüli idõben, mivel fia hónapok óta zaklatja és
bántalmazással fenyegeti õt. A rendõrök a férfit a sér-
tett lakcímén tetten érték, elfogták és elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A nyomozók a 31
éves F. Zoltánt zaklatás vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki,
majd bûnügyi õrizetbe vették.

Autóba rúgott

Egy parkoló autóba rúgott bele az a férfi, akivel szem-
ben a sárbogárdi rendõrök vádemelést javasoltak. A
Sárbogárdi Rendõrkapitányság garázdaság vétség el-
követésének megalapozott gyanúja miatt folytatott
eljárást a 22 éves L. Györggyel szemben. A férfit azzal
gyanúsítják a rendõrök, hogy 2015. július 27-én este
Sárbogárdon a Dobó utcában hangoskodott, majd be-
lerúgott egy ott parkoló, Peugeot Partner típusú gép-
kocsiba, amely ennek következtében megrongáló-
dott. L. Györgyöt a gépkocsi tulajdonosa a helyszínen
visszatartotta. A kiérkezõ járõrök a helyi férfit elõállí-
tották a rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként
hallgatták ki, melynek során elismerte tettét, azonban
arra magyarázatot adni nem tudott.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a napokban befe-
jezte az ügyben folytatott nyomozást és az illetékes
ügyészségen vádemelést javasolt.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Tûzoltók bõrébe bújtak a diákok Sárbogárdon
A közösségi szolgálatteljesítés keretében elméleti és gyakorlati foglalkozásra
várta a diákokat a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság. Az egyhetes
képzés július 31-én, pénteken játékos vetélkedõvel ért véget. A zárónapon az
elsajátított ismeretekrõl adtak számot a középiskolások.
A foglalkozásokon a diákok a tûzoltók védõfelszerelései, technikai eszközei
és a beavatkozási módok mellett a katasztrófavédelem másik két szakterület-
ének, a polgári védelemnek és az iparbiztonságnak a feladatait is megismer-
ték. Az egyhetes programon összesen huszonkettõ fiatal vett részt. Sárbogárd
mellett érkeztek diákok Székesfehérvárról, Dunaújvárosból és Paksról is.
A közösségi szolgálatra jelentkezõ középiskolásokat minden héten szerdán
és pénteken délelõttönként is várják a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokságon, ahol festési és szerkarbantartási feladatokban vehetnek részt
a fiatalok. Ezekre az alkalmakra elõzetes idõpontegyeztetés szükséges a 06
(25) 460 053-as telefonszámon, vagy a sarbogard.hot@katved.gov.hu e-mail
címen. Felszerelés nem szükséges, ugyanakkor a megjelenés megfelelõ
(munka)ruházatban javasolt.

Benzin–gáz üzemû autó hajtott árokba Sárkeresztúron
Közlekedési balesethez
riasztották a sárbogárdi
hivatásos tûzoltókat jú-
lius 31-én, pénteken,
délután. A 63-as fõút
sárkeresztúri szakaszán
egy benzin–gáz üzemû
személygépkocsi az út
menti vízelvezetõ árok-
ba hajtott. A tûzoltók
az autót áramtalanítot-
ták és a csomagtartó-
ban lévõ gáztartály sze-
lepét elzárták. A gép-
kocsi vezetõjét a men-
tõk kórházba szállítot-
ták.

Cukorszirup terítette be a 61-es fõutat
Kukoricamelasz folyt ki egy tehergépkocsiból augusztus 6-án, csütörtökön,
reggel a 61-es fõút alsószentiváni szakaszán. A cukorszirupos úton egy sze-
mélygépkocsi megcsúszott és az árokba hajtott. Az autó vezetõje és három
utasa nem sérült meg. A kocsit a sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanítot-
ták, és vízzel letisztították az utat. A körülbelül két kilométer hosszan kifolyt
kukoricamelaszt körülbelül ötórás munkával sikerült lemosni a burkolatról.
A fõút megtisztításában a dunaújvárosi hivatásos tûzoltók és a közútkezelõ
munkatársai is részt vettek.

Gyümölcs az árokban
Gyümölcsöt szállító kamion bo-
rult oldalára augusztus 7-én,
pénteken, reggel a 64-es fõúton,
Dég és Mezõszilas között. A sár-
gabarackkal és szilvával megra-
kott mûanyag rekeszek nagy ré-
sze a jármûbõl az árokba öm-
lött. A kamiont a sárbogárdi hi-
vatásos tûzoltók a Székesfehér-
várról érkezett tûzoltódaru
csörlõjével állították a kerekei-
re. A mûszaki mentésben a la-
joskomáromi önkéntes tûzoltó egyesület is részt vett.

A nyerges vontató vezetõjét és utasát a mentõk kórházba szállították.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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